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ديداً يصلح ــــــــــــــــــأيها الذين آمنوا أتقوا اهلل وقولوا قوالً س " يا  

لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله    
" فقد فاز فوزاً عظيماً   

 

  07 اآليةسورة األحزاب .. 
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 شكر وتقدير 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إخراج هذه 

 الرسالة إلى حيز الوجود وأخص بالذكر الدكتور الفاضل .. 

(حممد علي الطيب)                            

الذي كان لتوجيهاته األثر الكبير في منهجية هذه الرسالة وطريقة 

عرضها فقد كانت هذه التوجيهات منهاج عمل حاولت التقيد به 

  . إلى أبعد الحدود رغم بعد المسافة

كما أتقدم بالشكر إلى إدارة جامعة أم درمان اإلسالمية وأخص 

سالمي العالم اإل تودراسابالذكر جميع العاملين بمعهد بحوث 

الذين كان لتعاونهم معي أثر عميق في ظهور هذا البحث بالشكل 

 الالئق والمطلوب . 

كما أتقدم بخالص الشكر إلى أسرتي التي كان لوقوفها معي معان 

كبيرة .. وأخص بالذكر تلك األم التي رغم أنها لم تجلس على 

مقاعد الدراسة ولم تردد أناشيد الصباح األ أنها كانت شمسًا 

.قة في حياتي كل صباح مشر  

 



3 
 

 

 اإلهداء
الكثير وأولهم أبي  ءالشيأولئك الرجال الذين تعلمت منهم  إلى

  .. رحمه اهلل

ليكون دربي  احترقتإلى من أعطت دون مقابل إلى تلك التي 

  .. واضح المعالم إلى أمي رحمها اهلل

إلى أمي الثانية التي علمتني أن الحياة أن تحب لآلخرين ما تحب 

..لنقسك   

( الزهراءالية إلى أبنتي الغالية.   )إلى زوجتي الغ  

إلى أخوتي وأخواتي ... إلى كل من ساهم ولو بكلمة خير في 

   . تحقيق الغاية السامية من هذا البحث

 

 أهدي مثزة هذا اجلهد

 

 



 
 املقدمة

 



 أ
 

 

 

 

َا مل ٜعًِ , ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ايٓيب األععِ ستُس  اإلْػإايصٟ عًِ بايكًِ عًِ  هلل الحمد                 

 .... وبعد   أقٛاِٖ سذ١ً ٚأععُِٗ بٝاًْا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ خري ٖاز  ٚأنطّ َعًِ  أفكح ايعطب يػاًْا ٚ

طٍٛ غاسًٗا ع٢ً ايبشط املتٛغط  فٗٞ تكع يف ٚغط ايؿُاٍ األفطٜكٞ، ٜٚبًؼ ," مبٛقع دػطايف ممٝعيٝبٝاتتُتع " 

أفطٜكٝا ايؿُايٞ ع٢ً ايبشط املتٛغط ست٢ َطتفعات مشاٍ  نِ . ٚمتتس ضقعتٗا ايؿاغع١ َٔ ٚغط غاسٌ 1. 599

 ٚغط ايكاض٠ األفطٜك١ٝ. 

 األفطٜك١ٝ.األقطاض  ًَٕٝٛ نِ َطبع ٚتأتٞ يف ايرتتٝب ايطابع َٔ سٝح املػاس١ بني 1. 007.777َػاستٗا  تبًؼ

 ٚتعترب "يٝبٝا" دػطا َُٗا ٜطبط بني أفطٜكٝا ٚأٚضٚبا. 

بٓػاظٟ " َجٌ َٝٓا٥ٞ َٔ أِٖ َٛاْٞ ايكاض٠ األفطٜك١ٝ  ايػفٔ ع٢ً َساض ايػ١َٓٛاْٝٗا ايكاذت١ الغتكباٍ  ٚتعس

 .ٚططابًؼ" ٚغريٖا

ٚهلصا ايػبب ٜعٗط فٝٗا بٛنٛح  نُا أْٗا مبٛقعٗا ٖصا  تعترب سًك١ اتكاٍ ١َُٗ بني َؿطم ايٛطٔ ايعطبٞ َٚػطب٘

 ٚاإلغال١َٝ .  ايتكا٤ ٚاَتعاز ايتٝاضات ايجكاف١ٝ ٚاذتهاض١ٜ ايعطب١ٝ

اضتباطا ٚثٝكا بايتاضٜذ ايعطبٞ ٚاإلغالَٞ، ٚنصيو  ٖصا املٛقع ادتػطايف املِٗ دعٌ تاضٜذ "يٝبٝا" ايػٝاغٞ ٜطتبط إٕ

ٚقس نإ هلا َٓص أقسّ ايعكٛض زٚض فعاٍ يف ايتطٛض  عا١َ,املتٛغط بكف١  بتاضٜذ أقطاض ؾطم ٚدٓٛب ايبشط

 ايعامل.ادتع٤ َٔ  ايػٝاغٞ هلصا

ٚفعإ، ٚنإ ٜسٜط ؾؤْٚٗا ٚاٍ )باؾا( ٜعٝٓ٘  ف١ أقايِٝ يٝبٝا: ططابًؼ ايػطب، بطق١،ٚقس مشٌ اذتهِ ايعجُاْٞ نا

 . ايعجُاْٞ ايػًطإ

بسأ ايهعف ٜسب يف أٚقاٍ اإلَرباطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ، ٚأقبشت اذته١َٛ  ٚيهٔ مل ميض قطٕ َٔ ايعَإ ست٢

 ٕ ٜٚععيٕٛ سػب ْعٚات ادتٓس، يفإٔ تفطض ايٓعاّ ٚتتشهِ يف ايٛال٠ ايصٜٔ قاضٚا ٜٓكبٛ املطنع١ٜ عادع٠ عٔ

أْ٘ يف عاّ ٚاسس ست٢  ٚيف نجري َٔ األسٝإ مل ٜبل ايٛايٞ يف َٓكب٘ أنرت َٔ , دٛ َؿشٕٛ باملؤاَطات ٚايعٓف

 .ٚايًٝا ( تٛىل اذتهِ أضبع١ ٚعؿط1011ٕٚ- 1001ايفرت٠ َا بني غ١ٓ )

ايصٟ  األَط ٚعسّ االغتكطاض النططاب األَٔيكس َطت ايبالز بأٚقات عكٝب١ عا٢ْ ايؿعب فٝٗا ايٜٛالت ْتٝذ١ 

 .دعٌ يٝبٝا ٖسفًا يًُػتعُط 
بايٛايٞ. ٚنإ أمحس ٖصا نابطا يف ادتٝـ ايرتنٞ  قاز أمحس ايكطٙ َاًْٞ ثٛض٠ ؾعب١ٝ أطاست 1011فٞ غ١ٓف

 ايفاغسٜٔ ٚٚنع سس يًفٛن٢.  ٚقطض ختًٝل ايبالز َٔ اذتهاّ

فكس ضسب بأمحس ايكطٙ َاًْٞ ايصٟ تعٗس حبهِ  ايكاضّ املػتبس ٚملا نإ ايؿعب ايًٝيب قس نام شضعا باذتهِ

 ش٘ قسضا نبريا َٔ اذتهِ ايصاتٞ ع٢ً يٝبٝا َٚٓ أفهٌ، ٚقس ٚافل ايػًطإ ع٢ً تعٝٝٓ٘ باؾا

ست٢ ايؿؤٕٚ ارتاضد١ٝ َٔ اختكاقِٗ، ناْت يٝبٝا متتًو أغطٛال قٜٛا َهٓٗا  ٚيهٔ ايكطٙ َاًْٝني ناْٛا ٜعتربٕٚ

 . ك١ٝ زٚي١ٝ ٚأقبشت تٓعِ بٓٛع َٔ االغتكالٍبؿد َٔ إٔ تتُتع

 

 



 ب
 

 

 
أبطظ ٚال٠    ( ٜٚعترب ٜٛغف باؾا1389) عاّ  اغتُطت يف سهِ يٝبٝا ست٢ سان١ُ أغؼ أمحس ايكطٙ َاًْٞ أغط٠

اإلق١ًُٝٝ ٚطايب ايسٍٚ ايبشط١ٜ املدتًف١  نإ ٜٛغف باؾا سانُا طُٛسا أنس غٝاز٠ يٝبٝا ع٢ً َٝاٖٗا ٖصٙ األغط٠

 بطغّٛ املطٚض عرب تًو املٝاٙ. 

 , املٝاٙ ايًٝب١ٝ ( بعٜاز٠ ايطغّٛ ع٢ً ايػفٔ األَطٜه١ٝ تأَٝٓا يػالَتٗا عٓس َطٚضٖا يفّ 1378غ١ٓ ) نُا طايب يف

األَطٜهٝني إىل فطض األَط ايصٟ زفع  اتًب١ٝ طًب٘ اغتٛىل ع٢ً إسس٣ غفٓٗٚعٓسَا ضفهت ايٛالٜات املتشس٠ 

يو اذتكاض ٚأغطٚا إسس٣ ايػفٔ ايًٝبٝني اغتطاعٛا َكا١َٚ ش اذتكاض ع٢ً ططابًؼ ٚنطبٗا بايكٓابٌ. ٚيهٔ

إٔ  ٚبصيو اغتطاع ٜٛغف باؾا , دعٌ األَطٜهٝني غتهعٕٛ ملطايبِٗ ايصٟاألَط  1379عاّ  فٝالزيفٝااألَطٜه١ٝ )

نإ ايػًطإ ايعجُاْٞ قس بسأ ٜهٝل , ايبشط١ٜ تأَٝٓا يػال١َ غفٓٗا ميأل خعا٥ٓ٘ باألَٛاٍ اييت ناْت تسفعٗا ايسٍٚ

األثٓا٤  ٚيف ٖصٙ ٠1315 ايػًطإ نس ايْٝٛاْٝني ٚبتكطفات٘، خاق١ عٓسَا ضفض ٜٛغف َػاعس بٝٛغف باؾا

ألٚضٚب١ٝ ع٢ً ٜٛغف ايسٍٚ ا ٚاؾتس نػط ض١َ بكٝاز٠ عبس ادتًٌٝ غٝف ايٓكطقاَت نس ايكطٙ َاًْٝني ثٛض٠ عا

ملا ناْت خعا٥ٓ٘ خا١ٜٚ فطض نطا٥ب دسٜس٠،األَط ايصٟ غا٤ ايؿعب ٚأثاض غهب٘، ٚاْتؿط ايػدط ٘ س زْٜٛيتػسٜ

ٚيهٔ ايٛنع يف  1381بٓ٘ عًٞ ٚنإ شيو غ١ٓ اذتهِ ال االغتكاي١ تاضنا ٚعُت ايجٛض٠ ٚأضغِ ٜٛغف باؾا ع٢ً

 قس بًؼ زضد١ َٔ ايػ٤ٛ اغتشاٍ َعٗا اإلقالح.  ايبالز نإ

اعرتف بعًٞ ٚايٝا ع٢ً يٝبٝا فإٕ اٖتُاَ٘ نإ  1585- 1573 إٔ ايػًطإ ستُٛز ايجاْٞٚع٢ً ايطغِ َٔ 

 نٝف١ٝ احملافع١ ع٢ً َا تبك٢ َٔ ممتًهات اإلَرباطٛض١ٜ خاق١ بعس نٝاع بالز ايْٝٛإ َٓكبا بكٛض٠ أنرب ع٢ً

 ٚاغتعاز غًطت٘.  ٚبعس زضاغ١ ٚاف١ٝ يًٛنع يف ططابًؼ قطض ايػًطإ ايتسخٌ َباؾط٠ .1387ٚادتعا٥ط 

صيو ٚاْت٢ٗ ب باؾا ْٚكٌ إىل تطنٝا ٚقٌ األغطٍٛ ايرتنٞ ططابًؼ ٚايكٞ ايكبض ع٢ً عًٞ 1389َاٜٛ  10ٚيف

نجريا بعٛز٠ األتطاى ٚضأٚا فِٝٗ محا٠ هلِ نس شتاطط ايفطْػٝني قٞ  تفا٤ٍ ايًٝبٕٝٛ،   سهِ ايكطٙ َاًْٝني يف يٝبٝا

 ايصٜٔ بسأ ْفٛشِٖ ٜتعاٜس يف َكط ٚايػٛزإ . تْٛؼ، ٚنصيو خطط اإلصتًٝع  ادتعا٥ط ثِ يف

،األَط ايصٟ  َكط يف باملداطط ْتٝذ١ يٛدٛز اإلصتًٝعايسٚي١ ايرتن١ٝ بًٝبٝا أقبح قعبا ٚستفٛفا  ٚيهٔ اتكاٍ

عًِٝٗ ٚسسِٖ عب٤ َٛاد١ٗ أٟ خطط  أز٣ إىل نعف اذتهِ ايرتنٞ يف يٝبٝا ٚدعٌ ايًٝبٝني ٜسضنٕٛ أْ٘ غٝهٕٛ

 .  خاضدٞ
ٚناْت يٝبٝا عٓس ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع  يت زخًت زتاٍ ايتٛغع االغتعُاضٟاي إٜطايٝا آخط ايسٍٚ األٚضٚب١ٝناْت 

 .  االغتٝال٤ عًٝ٘ ادتع٤ ايٛسٝس َٔ ايٛطٔ ايعطبٞ يف مشاٍ أفطٜكٝا ايصٟ مل ٜتُهٔ ايكًٝبٕٝٛ َٔ عؿط، ٖٞ
 اٜطايٝا إْصاض اجتٗتفكس  تعُاض١ٜ اإلٜطاي١ٝاالغ إٕ قطب يٝبٝا َٔ إٜطايٝا دعًٗا ٖسفا ض٥ٝػا َٔ أٖساف ايػٝاغ١

ٚايػٝطط٠  االغتٝال٤خطتٗا اهلازف١ إىل  اٜطايٝافطْػا زٍٚ املػطب ايعطبٞ ٚقس بسأت  استًتيٝبٝا بعسَا  استالٍإىل 

  * .  ٢ً يٝبٝا بإضغاٍ ايبعجات ايع١ًُٝع
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  *. بعثات كشفية على مساحل متعددة يف مناطق خمتلفة من ليبيا . 
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أْٗا ناْت يف  ايتٓكٝب عٔ املعازٕ ٚايفٛغفات االٚقس نإ شيو حتت ؾعاض ايبشح ٚ 1517إىل ططابًؼ ٚشيو عاّ  

 اذتكٝك١ تكّٛ مبػح األضانٞ ايًٝب١ٝ ٚعٌُ ارتطا٥ط ايسقٝك١ متٗٝسًا يًعًُٝات ايعػهط١ٜ . 

ف١ ٝبٕٝٛ إىل تًو األغطاض ٚأز٣ شيو إىل ْؿط ايٛعٞ بني ناف١ ؾطا٥ح اجملتُع ايًٝيب يف شيو ايٛقت َٚعطٚقس فطٔ ايً

ؾعبًا زتاٖسًا ٜكبٌ املٛت  اٜطايٝاٚقس ناْت املعاضى األٚىل خري َجاٍ ع٢ً شيو فكس ٚادٗت  األٖساف اذتكٝك١ٝ يألٜطايٝني

ٍ ٚاألَٛاٍ إٔ تًو املػاَط٠ اييت أقبًت عًٝٗا غٛف تهًفٗا تهشٝات باٖه١ َٔ ايطدا اٜطايٝاٚأزضنت  ٚاالغتؿٗاز

قاض ايعامل ٜتشسخ يف قشف٘ َٚؤمتطات٘ عٔ بطٛي١  ايؿعب ايعطبٞ  – 1511َع َٓتكف عاّ  –ٚخالٍ تًو ايفرت٠ 

نٝف إٔ َا ٜكطب َٔ  عٔ أغتٝا٥٘ َٓسٖؿًا  فًكس عرب "دٝٛيٝيت" * بصيو ايًٝيب املػًِ ٚأعرتف ايعسٚ قبٌ ايكسٜل

اْ٘ أَط الٜكسم ٜٚجري األعذاب يف ْفؼ ايٛقت  *مخػ١ األف َػًِ  ٜٗعَٕٛ أضبعني أيفًا َٔ األٜطايٝني ٚنتب نابًٝٛ 

 يًؿذاع١ اييت ٜبسٜٗا ٖصا ايعسز ايكًٌٝ عٓسَا ٜٗامجٕٛ ارتٓازم  ٚميٛتٕٛ . 

١َٚ ٖٞ ايعٌُ ادتسٜس املطبو ايصٟ فادأ ايطأٟ ٜٚكٍٛ فطاْؿٝػهٛ َادتريٟ "قاسب نتاب اذتطب ايًٝب١ٝ " إٔ املكا

 ايعاّ األٜطايٞ ٚاذته١َٛ ايعػهط١ٜ يف تًو ايفرت٠ . 

ٚميهٔ ايكٍٛ بإٔ املؿانٌ املتعًك١ باذتطب ٚايكعٛبات اييت ٚدستٗا إٜطايٝا يف املٝسإ ايسبًَٛاغٞ ٚاذت١ًُ 

قف املعازٟ ايصٟ أختصٙ ايعطب نس ادتٝـ ايعٓٝف١ اييت قاَت بٗا ايكشاف١ األدٓب١ٝ نس إٜطايٝا تعٛز إىل املٛ

 .  االٜطايٞ

اييت أَتالت بايبٝاْات ٚؾها٣ٚ ادتٓٛز َٔ ٚدٛزِٖ يف يٝبٝا ٚشيو بعس  االٜطاي١ٝٚخري زيٌٝ ع٢ً شيو ايكشف 

 فرت٠ مل تتذاٚظ ايػت١ أؾٗط َٔ ايػعٚ .

َٚٔ ٖٓا بسأ اجملاٖسٕٚ سطنتِٗ عتسِٖٚ االميإ باذتل ٚايسفاع عٔ ايعطض ٚاالضض ٚنإ عسز املتطٛعني ضتٛ 

 أٚ يالٜطايٝنييهٔ األٚناع ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ يف يٝبٝا مل تهٔ بايكسض ايصٟ ميهِٓٗ َٔ ايتكسٟ  يٝب٢ٝ 19777

اييت متط بٗا ايبالز إىل  االقتكاز١ٜت اذتاي١ سطبِٗ , فكس نإ ٖٓاى ْكل ؾسٜس يف ايعتاز ٚايصخري٠ , نُا أز

ٖذط٠ ايهجري َٔ أقشاب ايهفا٤ات َٔ يٝبٝا ٚأظزاز األَط غ٤ٛ بعس إٔ غشبت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ نجريًا َٔ َٛظفٝٗا 

 األنفا٤ َٔ يٝبٝا ٚجتاًٖت يف ايٛقت ْفػ٘ َطايب ايًٝبٝني يف األطتطاط يف غًو ادتٓس١ٜ يًسفاع عٔ ايبالز . 

إْصاضا باذتطب ع٢ً ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚيف ايٛقت ْفػ٘ زاضت  ٚدٗت اذته١َٛ االٜطاي١ٝ 1511غبتُرب ٚيف ؾٗط 

َعاضى عسٜس٠ بني االٜطايٝني ٚاجملاٖسٜٔ الغُٝا يف ادتع٤ ايؿطقٞ َٔ يٝبٝا ٚايصٟ ٖٛ َٛنٛع ٖصا ايبشح ٚقس 

أغباب ارتالف ٚايؿكام بِٝٓٗ ايػاؾِ إىل تٛسٝس قفٛف ايًٝبٝني حتت ضا١ٜ ادتٗاز ٚستٛ نٌ  أز٣ ايعسٚإ

 فتٛسسٚا مجٝعًا هلسف ٚاسس ٖٚٛ حتطٜط ايبالز . 
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 *. أحد القادة العسكسيني يف ليبيا . 
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إٔ غعٚ يٝبٝا ئ ٜهٕٛ غ٣ٛ ْع١ٖ تػتػطم ٚقت قكري َعتُس٠ يف شيو ع٢ً املعًَٛات اييت  اٜطايٝاٚقس تكٛضت 

تتشسخ عٔ غ٤ٛ األسٛاٍ زاخٌ يٝبٝا األ إٔ تًو ايعطٚف مل متٓع ايًٝبٝني َٔ تٛسٝس ايكفٛف ٚايعٌُ ع٢ً حتطٜط 

 ايٛطٔ َٔ شيو ايعسٚإ ايػاؾِ . 

ٚاغتطاعت  .1511غبتُرب غ١ٓ 15تطنٝا يف ع٢ً  تعًٔ اذتطبٚمل ٜكعب ع٢ً إٜطايٝا اختالم ايصضا٥ع ايٛا١ٖٝ ي

 .  ايػ١ٓ ْفػٗا أنتٛبط َٔ 8االغتٝال٤ ع٢ً ططابًؼ يف 

يٝبٝا إلٜطايٝا مبكته٢ املعاٖس٠ اييت أبطَت  قاَٚت ايكٛات ايرتن١ٝ اإلٜطايٝني يفرت٠ قكري٠، ٚيهٔ تطنٝا تٓاظيت عٔ

 ايًٝبٕٝٛ اآلٕ إٔ عًِٝٗ إٔ ٜٓعُٛا قفٛفِٗ ٜٚتٛيٛا بأْفػِٗ أَط َكا١َٚ ، ٚأزضى1511أنتٛبط  13بني ايسٚيتني يف 

ايػاس١ًٝ. ٚملا  اؾتست َكا١َٚ ايًٝبٝني يًكٛات اإلٜطاي١ٝ مما ساٍ زٕٚ جتاٚظ غٝطط٠ اإلٜطايٝني املسٕ ٚقس املػتعُط

كا١َٚ نس ايػعٚ نإ ٜتٛىل قٝاز٠ امل ايصٟ اْهِ أمحس ايؿطٜف 1519يٝا اذتطب ايعامل١ٝ األٚىل زخًت إٜطا

 .  بطق١، إىل داْب تطنٝا نس اذتًفا٤اإلٜطايٞ يف 

َجاض زٖؿ١ ايعامل أمجع , نُا أْ٘ آثاض أعذاب ايعامل  االٜطايَٞٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ فكس نإ دٗاز ايًٝبٝني نس ايػعٚ 

ٚبعجت فٝ٘ ضٚح األٌَ ٚايجك١ يف ايٓكط فأْتؿط َا ٜعطف باملس ايكَٛٞ ع٢ً ناف١ ايٓٛاسٞ ٚناْت  اإلغالَٞ

فشػب بٌ ست٢ اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ ضآٖٛا ع٢ً سٝاتِٗ  اإلَسازاتَٔ مجٝع ايسٍٚ اجملاٚض٠ ٚيٝػت  تأتٞ اإلَسازات

َس١ٜٓ  نٛاسٞ يفز ٚظعُا٥ٗا ٚحتطى ْٛاب ايبالهُٛا إىل سطن١ ادتٗاز يف يٝبٝا ٚتطنٛا نٌ ؾئ ٚضا٥ِٗ ٚاْ

 أمحس غٝف ايٓكطيؿٝذ ٚا ايػطبْٞا٥ب ادتبٌ  غًُٝإ ايباضْٚٞططابًؼ ضتٛ َعػهطات ادتٗاز َِٚٓٗ ايؿٝذ 

 طم. ٚبطظت ؾدك١ٝ ؾٝذ ايؿٗسا٤ عُطيػٓٛغٞ يف ايؿَٔ ظعُا٤ ادتٓٛب ٚايٛغط. ٚ ايػٝس امحس ايؿطٜف ا

 بٛسٛاالٚد٢ً بطق٘ ٚضفاق٘ اجملاٖسٜٔ َِٓٗ ايؿٗٝس عبس ايكازض ٜٛغف بٛضسٌٝ ٚايؿٗٝس ايفهٌٝ بٛعُط يف املدتاض

 .  ٚغريِٖ 

يكس أثبت ٖٛأل اجملاٖسٕٚ أِْٗ ٚضغِ ق١ً ايعتاز قازضٕٚ ع٢ً ايتكسٟ ٚحتطٜط ايبالز ٚقس متجٌ شيو يف ايططم 

ايكتاي١ٝ اييت اتبعٗا اجملاٖسٕٚ ٚنٝف١ٝ ٚنع ارتطط اييت نبست ايكٛات ايػاظ١ٜ خػا٥ط نبري٠ الغُٝا يف َٓاطل 

 ادتبٌ األخهط ٚزض١ْ ٚطربم ٚغريٖا . 

ألٍٚ َط٠ يف  اغتعًُتاملسدر بايػالح اذتسٜح ٚايطا٥طات اييت  االٜطايٞا دشافٌ ايػعٚ نإ ايًٝبٕٝٛ قس ٚادٗٛ

 االٜطاي١ٝاهلذُات اييت ٜكّٛ بٗا اجملاٖسٕٚ تطغِ ايكٛات  ٚبسأت 1511األتطاى غ١ٓ  اْػشاباذتطٚب ٚشيو بعس 

١ٝ يف ايبشط ٚأنطط ست٢ أقتكط ٚدٛزِٖ ع٢ً بعض املسٕ ايػاس١ًٝ حتت محا١ٜ بٛاضدِٗ اذتطب االْػشابع٢ً 

 إىل َٗاز١ْ ايًٝبٝني .  االٜطايٕٝٛ

َٝع تًو ايفرت٠ ٖٛ إٔ ايكبا٥ٌ ايًٝب١ٝ شات ايتاضٜذ يف املٓاظعات ايكب١ًٝ قس جتاٚظت خالفاتٗا ٚتعاْٚت  َٚٔ أِٖ َا

نس ايعسٚ ايصٟ ٖادِ أضنٗا ٚزاؽ ع٢ً َكسغاتٗا إ ٖصا ايؿعب بٗصٙ ايتهش١ٝ ٜعطٞ املجٌ األع٢ً ع٢ً نفاح 

 األَِ . 

يف أمسا٤ ايسٍٚ املػتعُط٠ ٚتؿابٗت إىل سس  اختًفت اغتعُاض١ٜبفرتات  اإلغالَٞيكس َطت َععِ زٍٚ ايعامل 

 نبري يف األٖساف ٚايٓتا٥ر . 

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ٍٍ ْٚفٝؼ َٔ أدٌ ططز املػتعُط يٝؼ يف تًو املٓاطل فشػب بٌ  يكس متٝعت املٓاطل ايؿطق١ٝ يف يٝبٝا ببصٍ نٌ غا

  ايٛطٔ.َٔ نٌ ؾرب َٔ تطاب ٖصا 

  -:الرسالة  أهمية
 االٜطايٞ إٔ ايفرت٠ اييت ٜتٓاٚهلا ٖصا ايبشح بايسضاغ١ تعترب َطس١ً ممٝع٠ يف تاضٜذ ادتٗاز ايًٝيب نس األستالٍ

املٓاٚؾات ٚاملعاضى احملسٚز٠ ٚاييت ناْت تٗسف إٜطايٝا َٔ ٚضا٥ٗا إىل أْٗا ضغِ  شيو ألْٗا فرت٠ أتػُت ببعض

يف اذتطب ايعامل١ٝ األٚىل بأٚضٚبا َٚا تطتب عًٝٗا َٔ ايتعاَات َاي١ٝ ٚعػهط١ٜ فٗٞ قازض٠ ع٢ً خٛض  اؾرتانٗا

ٚقس ختًًت تًو ايفرت٠ ايعسٜس َٔ املعاضى  ػٝاغٞاذتطب ألٕ تًو ايفرت٠ فرت٠ ٖس١ْ أتاست اجملاٍ يًتشطى اي

يًكًح ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو دًٛؽ ايططفني ع٢ً طاٚي١ املفاٚنات ٚخاق١ قبٌ قًح يٛظإ  االٜطاي١ٝٚاملػاعٞ 

1511  . 

  داْب تاضٜذ ادتٗاز ايًٝيب بايٓػب١ يًٝبٝني بؿهٌ خام ٚيًعطب بؿهٌ عاّ .  أ١ُٖٝيعٌ أ١ُٖٝ ايبشح تهُٔ يف 

ٚنفاس٘ نس ايػعٚ األٜطايٞ األَط ايصٟ دعٌ ايعسٜس ادتٗاز ايًٝيب  ا١ُٖٝ ٖصا ايبشح َٔ أ١ُٖٝ داْب تاضٜذٚتأتٞ 

 َٔ َٛنٛعات ايسضاغ١ يف ٖصا ادتاْب َٛانٝع تفتكس إىل ايٛثا٥ل اييت تجبت يٓا ايٛقا٥ع 

 ٚيكس أخصت َععِ َٛنٛعات تاضٜذ ادتٗاز ايًٝيب  طابع ايؿُٛي١ٝ يف غطز األسساخ .  

ٚيف ٖصا املٛنٛع ساٚيت إٔ أضنع ع٢ً ضقع١ دػطاف١ٝ َع١ٓٝ خالٍ فرت٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ ٖٚٞ َٛنٛع ٖصا ايبشح 

ع٢ً  اإلداب١نصيو ٛاْب ايط٥ٝػ١ املتعًك١ ب٘ , نصيو ساٚيت مجع نٌ َاي٘ عالق١ بٗصا ايبشح ٚايٛقٛف ع٢ً أِٖ ادت

   -:  أُٖٗاٚايتػاؤالت ٚاييت َٔ  ايٓكاطايعسٜس َٔ 

 يًٝبٝا  االٜطايٞب اذتكٝك١ٝ ٚضا٤ ايػعٚ . األغبا-

  1513.  1511. األٚناع ايساخ١ًٝ يًٝبٝا خالٍ ايفرت٠ َٔ -

 . غٝطط٠ ايًٝبٕٝٛ ع٢ً املٛاقع اذت١ٜٛٝ . -

 . زٚض َسٕ ؾطم يٝبٝا يف ايتكسٟ هلصا ايػعٚ . -

 ايكب١ًٝ.. األٖساف املؿرتن١ اييت ٚسست املكا١َٚ ضغِ ارتالفات -

 يصيو.اجملاٖسٜٔ رتٛض املعاضى ٚٚنع ارتطط املٓاغب١  اغتعساز. -

 .  االٜطايٞاملتٛاي١ٝ ع٢ً دشافٌ ايػعٚ  االْتكاضات. أغباب -

 ّ  1513.  1511يف َسٕ ؾطم يٝبٝا يف ايفرت٠ َٔ  االقتكاز١ٜ. األسٛاٍ -

 -: موضوع الرسالة اختيارأسباب 
  -ًٜٞ : ٖصا املٛنٛع َا الختٝاضيعٌ َٔ أِٖ األغباب اييت زعتين 

 . " يف يٝبٝا  االٜطاي١ٝاألدٓب١ٝ "  يألطُاعايٛقٛف ع٢ً األغباب اذتكٝك١  .1

 املٛقف ايًٝيب َٔ ايػعٚ ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ َع٘ ٚايتكسٟ ي٘ .  .1

  1513.  1511يف ايفرت٠ َٔ َعطف١ األسٛاٍ ايساخ١ًٝ يًٝبٝا َٔ مجٝع ادتٛاْب  .8

  ٚاقتساضارتطط اذتطب١ٝ ٚقازٚ املعاضى بهٌ ثك١  إغرتاتٝذ١ٝزٚض بعض اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ ٚنعٛا  أبطاظ .4
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ايتططم إىل املعاضى اييت خانٗا اجملاٖسٕٚ ايًٝبٕٝٛ خالٍ تًو ايفرت٠ يف َٓاطل ؾطم يٝبٝا ٚنٝف١ٝ  .9

 ايتكسٟ يًعسٚإ ايػاؾِ . 
 ايٛقٛف يف ٚد٘ احملتٌ . زٚض ايكٝاز٠ اذته١ُٝ يألزٚاض " َعػهطات اجملاٖسٜٔ " يف  .0
 ايسٚض اهلاّ ايصٟ يعبت٘ زٍٚ ادتٛاض يف َػاْس٠ سطن١ ادتٗاز ٚايٛقٛف َعٗا .  .0

 

  -: المنهج المتبع في الرسالة 
 

ست٢ ٜتػ٢ٓ يٓا تػط١ٝ ايبشح بايؿهٌ املطًٛب ٚاملتهاٌَ ٚبططٜك١ تٛقًٓا إىل َا ْٗسف إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر  فأْين 

املعًَٛات عٔ األسساخ ٚايٛقا٥ع َٔ  اغتكا٤غأساٍٚ إٔ أتبع املٓٗر ايػطزٟ ايتشًًٝٞ املكاضٕ ٚايصٟ ٜعتُس ع٢ً 

طز َٚكاض١ْ بعض األسساخ ٚاملؤثطات املتؿاب١ٗ َكاض١ْ طتاملكازض املدتًف١ ٚضبطٗا ٚحتًًٝٗا حتًٝاًل عًًُٝا عُٝكًا 

ٚقعت ٚفل ايػطز ايتاضغتٞ ٚايٛقف ايتشًًٝٞ َؤنسًا زٚض اجملاٖسٜٔ زٕٚ َٓطكٞ يألسساخ اييت  بتفػريَٓٗا 

يف  االٜطاي١ٝإغفاٍ زٚض ايكٝازات يف سطن١ ادتٗاز نٝف تطٛضت تًو ايكٝازات ست٢ أقبشت خططًا ٜٗسز املكاحل 

ناف١ ؾطا٥ح اجملتُع بٌ إٔ األَط تعس٣ شيو يٝؿٌُ ؾدكٝات َٔ األقطاض  اؾرتاىٍ ع٢ً شيو  َجايٝبٝا ٚخري

 اجملاٚض٠ . 
 

  -: الرسالة موضوعالدراسات السابقة حول 
 

َطس١ً ايسضاغ١  ٚمشًت َطاسٌ ايػعٚ مبا فٝٗا االٜطايَٞٔ ايهتب اهلا١َ اييت تٓاٚيت نفاح ايًٝبٝني نس ايػعٚ 

ٖصا ايهتاب َٔ تأيٝف . َكطف٢ عًٞ ٖٜٛسٟ  " م يٝبٝا خالٍ اذتطب ايعامل١ٝ األٚىلايٛط١ٝٓ يف ؾطاذتطن١ " نتاب  

 .  1533يٝبٝا  . غًػ١ً ايسضاغات ايتاضغت١ٝ االٜطايٞنس ايػعٚ  ايًٝبٝنيَٓؿٛضات َطنع زضاغ١ دٗاز 

ٖصا ايهتاب َٔ مخػ١ فكٍٛ  ٜعترب ٖصا ايهتاب َٔ ايهتب اهلا١َ يف زضاغ١ اذتطن١ ايٛط١ٝٓ يف ؾطم يٝبٝا ٜٚتأيف

ٚايعطٚف اييت  1511إىل يٝبٝا عاّ  االٜطايٝنيٜبسأ ايباسح اذتسٜح فٝٗا عٔ املكا١َٚ ايٛط١ٝٓ يف بطق١ ٚٚقٍٛ 

قاسبت ٖصا ايٛقٍٛ , ٜٚتشسخ املؤيف ٖٓا عٔ ؾدك١ٝ ايػٝس أمحس ايؿطٜف نأسس ضَٛظ ايٓهاٍ ٚنؿدك١ٝ 

 1511 اتفاق١ٝىل ايتعإٚ ايًٝيب ايرتنٞ يكس ايػعٚ ٚشيو قبٌ قٝاز٠ سػب هلا احملتٌ أيف سػاب نصيو ٜؿري إ

نأْٛض باؾا ثِ ٜتشسخ املؤيف عٔ َعاٖس٠ أٚؾٞ يٛظإ األتطاى  بعض ايهباط ٚاملػؤٚيني بآضا٤ٌ املؤيف ٖٓا يٜٚس

 األتطاى َٔ يٝبٝا .  ٚاْػشاب 1511

يف َكط َٚس٣ املس ايكَٛٞ ايصٟ دػسٙ  االصتًٝعأَا ايفكٌ ايجاْٞ فٝتشسخ عٔ مح١ً ايػٝس أمحس ايؿطٜف ع٢ً 

 .  1519ايتعإٚ بني ايكططٜٔ يف قس شيو ايعسٚإ ايصٟ بسأ بإعالٕ اذتطب يف ؾٗط ْٛفُرب 

نُا ٜػطز ايباسح يف ٖصا ايفكٌ بعض املعاضى اهلا١َ ٚاييت غريت َػاض ايعسٜس َٔ األسساخ َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ 

َٚعطن١ ايػًّٛ ٚغريٖا َٔ املعاضى  لَٚعطن١ بكب .. َعطن١ ايعكاقري املجاٍ َعطن١ ٚازٟ َادس .. َعطن١ ٚازٟ َكت١ً

شيو ايفكٌ ايجايح ٚايصٟ ٜتشسخ عٔ ظٗٛض املًو إزضٜؼ ايػٓٛغٞ ع٢ً  . ٜأتٞ بعساييت سسثت يف تًو ايفرت٠ 

ٚايػٝاغ١ اييت أتبعٗا يف بطق١  ٚؾدكٝت٘ املػطح ايػٝاغٞ يف بطق١ ٜٚتشسخ ٖصا ايفكٌ عٔ ايتعطٜف باملًو

 . يو غٝاغ١ املًو جتاٙ ٚالٜات يٝبٝا ططابًؼ ٚفعإ نص

 



 خ
 

 

ايتكاحل َع اذتطن١ ايػٓٛغ١ٝ  ٚاالٜطايٝني االصتًٝعاٚي١ ٜأتٞ بعس شيو ايفكٌ ايطابع ٚايصٟ ٜتشسخ عٔ ست

اييت  تاالتفاقٝايًتكاحل َع ظعُا٤ اذتطن١ ايػٓٛغ١ٝ نصيو  االٜطايٝني ٚ االصتًٝعٜٚتشسخ املؤيف ٖٓا عٔ َػاعٞ 

 ٚاالتفاقٝاتعهط١َ ٚغريٖا ٜٚعترب ٖصا ايفكٌ َٔ ايفكٍٛ اهلا١َ اييت حتسثت عٔ املعاٖسات  ناتفاق١ٝسسثت 

 ٚضمبا إٔ بعض ايسٍٚ بعس شيو قاضت ع٢ً ْفؼ ايٓٗر ٖٚٞ ٚنع ؾطٚط يًتفاٚض َع ايػري . 

 

قاسبت  بعس شيو ايفكٌ ارتاَؼ ٚايصٟ ٜتشسخ عٔ ضسٌٝ ايػٝس أمحس ايؿطٜف عٔ يٝبٝا ٚايعطٚف اييت ٜأتٞ

 إىل اذتذاظ " املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ"  ٘شيو ايطسٌٝ ٚاألَانٔ اييت أغتكط بٗا قبٌ ٚقٛي

ٚعالق١ أمحس ايؿطٜف باألتطاى ٚايصٟ مت ختكٝل فكٌ ناٌَ يف ٖصا ايبشح عٔ سٝا٠ ايػٝس أمحس ايؿطٜف بعس 

خالق١ تًو األسساخ ٚاييت َجًت سكب١ تاضغت١ٝ يف ايتاضٜذ  أِٖخامت١ ايهتاب ٚاييت ٜػطز فٝٗا املؤيف  تأتٞشيو 

ايًٝيب بعس شيو تأتٞ املالسل ٚاييت ٖٞ عباض٠ عٔ زتُٛع١ َٔ ايٛثا٥ل ٚايطغا٥ٌ بني ايػًطات ايعجُا١ْٝ ٚبني 

ل ايكٝازات ايًٝب١ٝ نصيو ضغا٥ٌ ٚخطابات بني أمحس ايؿطٜف ٚبك١ٝ ايكٝازات يف أضتا٤ يٝبٝا  ٚقس ْكًت ٖصٙ ايٛثا٥

 . َٔ األضؾٝف ايرتنٞ ٚتطمجٗا إىل ايعطب١ٝ األغتاش ْؿأت ضفاعٞ 

عًٝٗا يف ٖصا ايهتاب ٜٚعترب ٖصا ايهتاب َٔ ايهتب  االعتُازتٞ بعس شيو قا١ُ٥ بأِٖ املكازض ٚاملطادع اييت مت تأ

تػًػٌ فٝ٘ بايٛنٛح ٚاياهلا١َ يف ايتاضٜذ ايًٝيب فٗٛ ٜكع يف سٛايٞ ثالمثا١٥ قفش١ متٝع أغًٛب ايباسح 

 َط ايصٟ دعً٘ َٔ أِٖ ايسضاغات ايػابك١ اييت تٓاٚيت بعض دٛاْب ٖص ايبشح  .  ايتاضغتٞ األ

ايرتن١ٝ نس  املكا١َٚ ايًٝب١ٝٚاملتدكك١ يف تاضٜذ ادتٗاز ايًٝيب نتاب "  من الكتب ذات العالقة بهذا الموضوع

تأيٝف . َكطف٢ ساَس أضس١َٛ ٜعترب ٖصا ايهتاب َٔ ايهتب اهلا١َ اييت تٓاٚيت  1111- 1111ايػعٚ األبطايٞ 

 َٔ ايتفكٌٝ .  ٤بؿٞاذتطن١ ايٛط١ٝٓ 

ّ ٜٚكع ٖصا  1533عاّ ايطبع١ ايجا١ْٝ االٜطايٖٞصا ايهتاب َٔ َٓؿٛضات َطنع زضاغ١ دٗاز ايًٝبٝني نس ايػعٚ 

ٚايعطٚف اييت  االٜطايٞس١َ ٜتشسخ فٝٗا عٔ بسا١ٜ ايػعٚ قفش١ , ٜبسأ املؤيف ايهتاب مبك 477ايهتاب يف أنجط َٔ 

 ايطًٝإ .  ٤زتٞؤيف عٔ يٝبٝا قبٌ ٜتشسخ فٝ٘ املقاسبت تًو ايفرت٠ ًٜٞ شيو متٗٝس 

ٚقس قػِ ايباسح ٖصا ايهتاب إىل َسخٌ ٚغت١ فكٍٛ ٚخامت١ تعطض يف املسخٌ إىل زضاغ١ ٚنع يٝبٝا غٝاغًٝا 

َٚس٣  االٜطايٝني ٤زتٞزضاغ١ شتتكط٠ حبٝح ٜتِ فٝٗا حتسٜس ايعٛاٌَ اييت غاعست ع٢ً  ٚادتُاعٝا ٚاقتكازٜا

َػا١ُٖ ايػٝاغ١ ايرتن١ٝ يف نٌ شيو ٜأتٞ بعس شيو ايفكٌ األٍٚ ٚايصٟ ٜتعطض إىل زضاغ١ ٚنع إٜطايٝا 

ايتسخٌ  الٜطايٕٝٛاٚايسٚافع اييت دعًتٗا تٗتِ بًٝبٝا , ٚبني املػاعٞ ايػٝاغ١ٝ اييت قاَت بٗا , ٚنٝف أغتطاع 

 غًًُٝا يف ؾؤٕٚ ايبالز , َٚا ٖٛ زٚض َكطف ضَٚا ايصٟ أفتتح ي٘ فطٚعًا يف يٝبٝا . 

اذته١َٛ  اغتطاعتايٛط١ٝٓ ٚقس أٚنح فٝ٘ املؤيف نٝف اَا ايفكٌ ايجاْٞ فٝتشسخ عٔ بسا١ٜ ايػعٚ ٚاملٛاد١ٗ 

إٜطايٝا يًُسٕ  استالٍيف عًُٗا ايعػهطٟ نصيو  اختصتٗاإعالٕ اذتطب ع٢ً تطنٝا بًٝبٝا ثِ ايصضٜع١ اييت  االٜطاي١ٝ

 ايػاس١ًٝ ٚأُٖٝتٗا بايٓػب١ يكٛات ايػعٚ . 

ٜأتٞ بعس شيو ايفكٌ ايجايح ٚايصٟ ُٜع٢ٓ حبطن١ ادتٗاز يف املٓطك١ ايػطب١ٝ ٚخاق١ ططابًؼ ٚارتُؼ ٚقس ساٍٚ 

 إىل خطٚز اذتا١َٝ ايرتن١ٝ دٓٛب عٔ ايعسٜس َٔ ايتػاؤالت َٓٗا ايعطٚف اييت أزت  اإلداب١ايباسح يف ٖصا ايفكٌ 
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بسأت جتُعات اجملاٖسٜٔ ٚنٝف بسأت املكا١َٚ ايٛط١ٝٓ نصيو ٜتِ َٔ خالٍ ٖصا ايفكٌ عطض  ططابًؼ نصيو نٝف

  1511.  1511  يف َس١ٜٓ ططابًؼ ٚسٛهلا خالٍ ايعاَني  ١ اييت دطتألِٖ املعاضى ادتٗازٜ

ن١ ادتٗاز يف بطق١ ٚشيو َٔ خالٍ زضاغ١ سطن١ ادتٗاز فٝ٘ ايباسح باذتسٜح عٔ سط فٝٓفطزاَا ايفكٌ ايطابع 

ن١ ادتٗاز يف تًو املٓاطل ٚايٛقٛف ع٢ً أِٖ َعاضى ٚاذتسٜح عٔ ايبساٜات اذتكٝك١ ذتطسٍٛ بٓػاظٟ ٚزض١ْ ٚطربم 

ادتٗاز يف َٓاطل ؾطم يٝبٝا ٚجتُع اجملاٖسٜٔ باملعػهطات ٚؾٔ اهلذُات يف نٌ َٔ بٓػاظٟ ٚ زض١ْ ٚطربم 

 . مت بٗا تٓعِٝ املعػهطات ٚايططم اييت 

ٚبٛنُاف َع ايرتنٝع ع٢ً ع١ًُٝ ايتذٗٝعات  عٔ سطن١ ادتٗاز سٍٛ َٓاطل َكطات١  فٝتشسخاَا ايفكٌ ارتاَؼ 

ضى ادتٗاز يف املٓطك١ املصنٛض٠ ٚنٝف متهٔ اجملاٖسٕٚ َٔ ايتكسٟ يًػعا٠ ١ٜ إناف١ إىل ايتططم إىل أِٖ َعاايعػهط

 . 

خامت١ ايهتاب ٚاييت بني فٝٗا املؤيف زٚض األٖايٞ يف قس ايػعٚ يف شتتًف َٓاطل يٝبٝا ثِ قا١ُ٥ بأِٖ  ٚأخريا

عًٝٗا ًٜٞ شيو فٗطؽ بايػٓٛات ٚاألسساخ إناف١ إىل فٗطؽ املالسل ٚايصٟ  االعتُازاملكازض ٚاملطادع اييت مت 

ِٗ ٚبني اذته١َٛ ايرتن١ٝ ٚظعاَات املسٕ يف يٝبٝا ٚقٝازتبني ايعسٜس َٔ ايٛثا٥ل ٚايطغا٥ٌ املتبازي١ بني اجملاٖسٜٔ 

ع٢ً إٔ ٖصا ايهتاب ٜعترب َٔ ايسضاغات اهلا١َ يف ايفرت٠ املتعًك١ بٗصا ايبشح ملا مشً٘ َٔ ايتػًػٌ ايتاضغتٞ 

 يألسساخ . 

ٖٓا إىل زٚض َطنع ادتٗاز ايًٝيب ٚايصٟ َكطٙ َس١ٜٓ ططابًؼ يف تٛثٝل األسساخ ايتاضغت١ٝ ارتاق١  اإلؾاض٠ٚظتب 

َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات ايتاضغت١ٝ صتس نٌ  اآلٕيًٝبٝا ففٞ ٖصا املطنع ايصٟ ٜطًل عًٝ٘  االٜطايٞ االستالٍبفرت٠ 

ٜات ايؿف١ٜٛ املتٛاتط٠ أٚ َٔ خالٍ املكابالت ايطٚٚشيو َٔ خالٍ ا االٜطايٞ االستالٍَا مت تٛثٝك٘ ٚتطمجت٘ عٔ فرت٠ 

إىل ايعطب١ٝ ٜٚعترب ٖصا املطنع  االٜطاي١ٝايؿدك١ٝ َع بعض َٔ ؾٗسٚا تًو األسساخ أٚ عٔ ططٜل ايرتمج١ َٔ 

 ادتٗاز ايًٝيب نس االستالٍ االٜطايٞ يف شتتًف ايفرتات . َطدعًا ٖاًَا يف تاضٜذ 

 

  -: خطة الرسالة
ساٚيت َٔ خالٍ ٖصا ايبشح إٔ أنٕٛ ع٢ً إملاّ بهاف١ ْٛاسٞ اذتٝا٠ يف تًو ايفرت٠ ٚضمبا مل ٜهٔ خالٍ ٖصا ايبشح  

ٖصٙ ايطغاي١ اييت  خط١ ٔتهُتفكٌ خام بسٚض املطأ٠ األ يف بعض املٛاقف اييت دا٤ت َكاسب١ هلصا ايبشح ٚ

11111111 : حتت عٓٛإ دا٤ت
ٚايصٟ ٖٛ عباض٠ عٔ َػتدًل يًتعطٜف  شتتكط ايبشح

 َكس١َإناف١ إىل   فٗطؽ ايبشح ايصٟ ٜبني تطتٝب ايبشح سػب املٛنٛعات ٚتطتٝب ايكفشات بايبشح ًٜٞ شيو 

 االعتُازٚقا١ُ٥ بأِٖ املكازض ٚاملطادع ٚايسٚضٜات اييت مت ٚغطز ألِٖ يٓتا٥ر ايتٛقٝات  ٚخامت١ٚأضبع١ فكٍٛ 

 .  عًٝٗا ٚأخريا َالسل ايبشح  

قس مشٌ ٖصا ايفكٌ ايعسٜس َٔ احملاٚض ٚيًٝبٝا َٚٛقف ايًٝبٝني َٓ٘  االٜطايٜٞٚتشسخ ايفكٌ األٍٚ عٔ بسا١ٜ ايػعٚ 

 متٗٝس إٜطايٝا يػعٚ يٝبٝا ٚايعطٚف بسا١ٜ ٖصا ايفكٌ مت اذتسٜح عٔ ٚايعٓاٜٚٔ اييت َجًت َازت٘ ايع١ًُٝ ففٞ 

 



 ذ
 

 

يٝبٝا عٔ ططٜل إضغاٍ ايبعجات ٚخًل َٓار َٓاغب يًعٌُ يف يٝبٝا نٌ  الستالٍاملكاسب١ ي٘ نصيو ايتُٗٝس ايػًُٞ 

 .  االٜطايٞ شيو ناْت حتت َا ٜعطف بايتُٗٝس ايػًُٞ يًػعٚ

َٔ ايتفكٌٝ عٔ األٚناع ايساخ١ًٝ يًٝبٝا إبإ اذتطب َٔ ْٛاسٞ عسٜس٠ يعٌ أُٖٗا ادتاْب  ٤بؿٞبعس شيو دا٤ اذتسٜح 

   . تطاى ََٓ٘ٚٛقف األ  1511ع٢ً يٝبٝا  االٜطايِٞ ايتططم إىل اهلذّٛ ث ٚاالدتُاعٞ ٚاالقتكازٟغٞ ايػٝا

فبُٛدب ٖصا  اإلٜطايٞٚاييت تعترب ايبسا١ٜ اذتكٝك١ يًػعٚ  1511أٚؾٞ يٛظإ  اتفاق١ٝتٞ اذتسٜح بعس شيو عٔ ٜأ

ايكس٣ ايعُٝل يف ْفٛؽ نٌ  االتفاق١ٝٚقس نإ هلصٙ  إلٜطايٝاايكاحل تٓاظيت تطنٝا " ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ "  عٔ يٝبٝا 

ع٢ً سطن١ ادتٗاز  االتفاق١ٝٚآثاض ٖصٙ  إلٜطايٝاايعطب األسطاض ٚشيو عٓسَا تٓاظيت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ عٔ يٝبٝا 

 .  االتفاق١ٝٚنٝف ٚاد٘ ايؿعب ايعطبٞ ايًٝيب ٖصٙ  االتفاق١ٝٚايعطٚف اييت قاسبت ٖصٙ 

ؾدك١ٝ نإ هلا ايسٚض ايباضظ يف بساٜات سطن١ ادتٗاز بٌ إ زٚضٖا مل  عٔذتسٜح بعس شيو يف ايفكٌ ايجاْٞ ٜبسأ ا

يٝبٝا فكط بٌ تعس٣ شيو يٝؿٌُ ايهفاح نس ايػعا٠ يف األقطاض اجملاٚض٠ أْٗا ؾدك١ٝ ايػٝس أمحس  ٜكتكط ع٢ً

ايؿطٜف ايػٓٛغٞ ففٞ بسا١ٜ ٖصا ايفكٌ ٜبسأ اذتسٜح عٔ ٚالز٠ ٖصا ايبطٌ ٚتطبٝت٘ ٚايؿٝٛر ايصٜٔ تعًِ ع٢ً 

املطانع  ٚاختٝاضاز٠ سطن١ ادتٗاز ٜسِٜٗ بعس شيو ٜأتٞ اذتسٜح عٔ ايعطٚف اييت تٛىل فٝٗا ايػٝس أمحس ايؿطٜف قٝأ

ايهفاح نس ايػعا٠ بعس شيو ٜبسأ اذتسٜح عٔ  اغتُطاضاذتػاغ١ ٚايؿدكٝات اييت نإ هلا األثط ايباضظ يف 

ٚنٝف ٚاد٘ اجملاٖسٕٚ حتت قٝاز٠ ٖصا ايبطٌ قٛات ايػعٚ نصيو متطنع قٛات  ٚاغتُطاضٖاايعًُٝات ايعػهط١ٜ 

س ايكَٛٞ ايصٟ أهلب محاؽ اجملاٖسٜٔ مبؿاضن١ أخٛاِْٗ يف شتتًف ايػاسات اجملاٖسٜٔ ع٢ً اذتسٚز املكط١ٜ ٚامل

ايصٟ خًل ْٛع َٔ   األَطٖٓا إٔ َععِ األقطاض ايعطب١ٝ اجملاٚض٠ ناْت حتت غٝطط٠ ايػعٚ األدٓيب اإلؾاض٠ٚظتب 

ايؿطٜف يف تًو ٚزٚض أمحس اذتُاؽ ايٛطين ٚاملس ايكَٛٞ بعس شيو ٜتططم ايبشح إىل فرت٠ اذتطب ايعامل١ٝ األٚىل 

اذتسٜح  ٜأتٞايهجري بعس شيو  ٤ايؿٞاذتطب ٚايصٟ نإ ٜٗسف إىل محا١ٜ ٚطٓ٘ ٚعسّ ايسخٍٛ يف سطب قس ٜفكس فٝٗا 

عٔ ٖذط٠ أمحس ايؿطٜف إىل تطنٝا ٚايعطٚف اييت قاسبت تًو اهلذط٠ ٚأغبابٗا ٚٚقٛي٘ إىل تطنٝا ٚأثط شيو 

 يطسٌٝ ع٢ً سطن١ ادتٗاز يف يٝبٝا ا

ٖٓاى ست٢  ٚاغتكطاضٙٚأخريًا ٖذط٠ ايػٝس امحس ايؿطٜف َٔ تطنٝا إىل أضض اذتذاظ "املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ"  

 .  1588ٚفات٘ عاّ 

يكس أثبت ٖصا املٓانٌ إٔ األبطاٍ ِٖ ضداٍ ٜهشٕٛ َٔ أدٌ قهاٜا فهإ خري قا٥س ٚأَاّ ٚنإ ي٘ ايسٚض ايباضظ يف 

ايعٚاٜا يف ايعسٜس َٔ املسٕ يف ؾت٢ أضتا٤ ايكاض٠  اْتؿاض زيٌٝ ع٢ً شيو املٓاطل ٚخرييف ايعسٜس  اإلغالّْؿط 

 األفطٜك١ٝ ٚغريٖا . 

أَا ايفكٌ ايجايح َٔ فكٍٛ ٖصا ايبشح فٝتشسخ عٔ أبطظ املعاضى اييت دطت يف ايفرت٠ املصنٛض٠ يف َسٕ ؾطم يٝبٝا 

يك١ً املكازض عٔ بعض املعاضى ٚيهٔ بكسض  , َع َالسع١ إٔ ٖصا ايفكٌ مل ٜؿٌُ مجٝع َعاضى املٓطك١ ايؿطق١ٝ ٚشيو

 ساٚيت إمجاٍ أِٖ املعاضى اييت نإ هلا زٚض ٖاّ يف ْتا٥ر سطن١ ادتٗاز يف َٓاطل ؾطم يٝبٝا .  اإلَهإ

ٚقس ساٚيت َٔ خالٍ ٖصا ايفكٌ زَر األسساخ ٚشيو يرتابط ايك٣ٛ املسافع١ عٔ ايؿطم ايًٝيب يف نٌ َٔ بٓػاظٟ 

ٚظطٚف تًو املٓاطل يف شيو ايٛقت  ربم ٚشيو َٔ خالٍ عطض َٓػل يألسساخ ٚاملعاضىٚادتبٌ األخهط ٚزض١ْ ٚط

 نصيو ايٛقٛف ع٢ً زٚض أٖايٞ تًو املٓاطل يف ايتكسٟ يكٛات احملتٌ . 
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ٚفل  ٚاْتؿاضِٖبايكٝاز٠ املطنع١ٜ هلِ  ٚايتعاَِٗنُا ٜتططم ٖصا ايفكٌ إىل نٝف١ٝ ٚنع ارتطط بايٓػب١ يًُذاٖسٜٔ 

ارتطط املعٍُٛ بٗا ٚشيو ٚفكًا يطبٝع١ املهإ ايصٟ تساض ع١ًٝ املعاضى ٚقس بطٖٔ ٖٛأل اجملاٖسٕٚ عٔ ضٚح ايتهش١ٝ 

 اييت متجًت يف زسط قٛات ايعسٚ ٚخري َجاٍ ع٢ً شيو قٛافٌ ايؿٗسا٤ اييت قسَت َٔ أدٌ تطاب ٖصا ايٛطٔ  .  ٚاإلٜجاض

ٚايسٚض ايباضظ  1513إىل  1511بني  عٔ سٝا٠ اجملاٖس عُط املدتاض َا ٜتشسخ ٚايصٟ يو ٜأتٞ ايفكٌ ايطابعس شبع

َٔ  ٤بؿٞ ٚايصٟ ٜتشسخ ايفكٌ ارتاَؼًٜٞ شيو  ٗاٚأِٖ املعاضى اييت ؾاضى فٝايصٟ قاّ ب٘ خالٍ ايفرت٠ املصنٛض٠ 

هلِ زٚض باضظ يف قٝاز٠ أزٚاض اجملاٖسٜٔ يف  ٚايصٜٔ نإايتفكٌٝ عٔ أبطظ ايؿدكٝات ادتٗاز١ٜ يف تًو املطس١ً 

إىل َا بعس ايفرت٠ املكطض٠  ايعُطبٗا  ٖٓا إٔ بعض تًو ايؿدكٝات أَتس اإلؾاض٠َٓاطل ادتبٌ األخهط ٚظتب 

يًٝبٝا ٚضمبا مل  االٜطايٞٚأغُٗت يف سطن١ ادتٗاز ايًٝيب فُٝا بعس ٚيهٔ زٚضٖا نإ باضظًا َع بساٜات ايػعٚ , يًطغاي١

ايٛقٛف ع٢ً أِٖ ٚ أبطظ ؾدكٝات  ساٚيت اإلَهإملصنٛض٠ ٚيهٔ بكسض ٜتِ سكط ناف١ ايعٓاقط اهلا١َ يف ايفرت٠ ا

 نس إٜطايٝا يف ايفرت٠ املصنٛض٠ .  نفاح ايًٝبٝني 

ايبشح   ايٛقٍٛ إيٝٗا َٔ خالٍ ٖصا ايبشح ًٜٞ شيو ْتا٥رًٜٞ شيو ارتامت١ ٚاييت تبني زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر اييت مت

  ثِ اِٖ ايتٛقٝات اييت ٜٓكح بٗا يف زضاغ١ َجٌ ٖصٙ املٛانٝع . 

إناف١ إىل شيو  االعتُاز عًٝٗا يف جتُٝع َاز٠ ٖصا ايبشحاييت مت ٚايسٚضٜات  املطادعاملكازض ٚ  قا١ُ٥ بأًِٖٜٞ شيو 

اقع اييت سسثت فٝٗا املعاضى ٚتبني ٖصٙ ارتطا٥ط نٝف١ٝ َالسل بأِٖ ارتطا٥ط ٚارتطط ايعػهط١ٜ اييت تبني أِٖ املٛ

  .ايعػهط١ٜ  طاألٚاَمتطنع اجملاٖسٜٔ ٚفل املٓكٛم عًٝ٘ َٔ ارتطط ٜٚسٍ شيو ع٢ً اْهباط نبري دسًا يف تٓفٝص 
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 نغسو اإلٌطانً ا
 

 

 إٜطايٝا ٚايتُٗٝس يًػعٚ . -

 ايتُٗٝس ايػًُٞ ٫ست٬ٍ يٝبٝا . -

 ا٭ٚناع ايساخ١ًٝ ٗ يٝبٝا ُقبٌٝ ايػعٚ. -

 يٞ ع٢ً يٝبٝا َٚٛقـ ا٭تطاى َٓ٘ اشلذّٛ ا٫ٜطا. -

 ّ 9191يٛظإ ٚأثاضٖا ع٢ً سطن١ اؾٗاز . اتؿاق١ٝ أٚؾٞ . -
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  إٌطانٍا وانتًهٍذ نهغسو . 
يكس دا٤ ايػعٚ ا٭ٜطايٞ يًٝبٝا ع٢ً َطاسٌ َتعسز٠ , ؾكس َٗست إٜطايٝا شلصا ايػعٚ ُٗٝسًا دعًٗا تؿهط ٗ 

  .ايػٝطط٠ ع٢ً ناؾ١ َكَٛات اؿٝا٠ ٗ يٝبٝا 

ٚيهٔ قبٌ شيو هب عًٝٝٓا َعطؾ١ ايٛنع اؾػطاٗ ٚايػٝاغٞ ٭ٜطايٝا قبٌٝ ايػعٚ ٚهب َعطؾ١ ايسٚاؾع 

 ٗتِ بًٝبٝا نٌ ٖصا ا٭ٖتُاّ ٚإػاعٞ ا٭ٜطاي١ٝ يًػٝطط٠ ع٢ً يٝبٝا ٚا٭ْؿطاز بٗا .   اييت دعًت إٜطايٝا ت

ع٢ً ١٦ٖٝ قسّ ُتس َٔ ايؿُاٍ ايػطبٞ إٍ اؾٓٛب ايؿطقٞ سلاٍ ايبشط ؾب٘ دعٜط٠  اٜطايٝاتعتدل 

 اييت ُتس ع٢ً ؾهٌ ٬ٖيٞ ٜٓتٗٞ ططؾاٖا بايبشطإتٛغ٘ تؿكًٗا دباٍ ا٭يب عٔ أٚاغ٘ أٚضٚبا 

َػتك١ً عٔ بعهٗا ٚقس  إَاضاتإتٛغ٘ َٔ اؾٗتٌ ايؿطق١ٝ ٚايػطب١ٝ ٚقس ناْت أٜطايٝا تهِ عس٠ 

 – 1688( ٚغاضٜبايسٟ ) 1681-1681)*نٌ َٔ َاظٜينَػا١ُٖ  1681ؼككت بٝٓٗا ايٛسس٠ غ١ٓ 

 . 1681غ١ٓ  إٜطايٝا( ثِ ؾانتٛضعُاٌْٜٛ * ايصٟ تٛز ًَهًا ع٢ً  1661

سٝح أقبشت  ١1688 ٗ ايذلزٟ ست٢ غٝطط ؾٝهتٛض عُاٌْٜٛ ع٢ً ضَٚا ا٭ٚناع ايػٝاغٝ اغتُطت

ايسخٍٛ اؾُطن١ٝ اييت ناْت غا٥س٠ بٌ  إيػا٤ايب٬ز سط٠ بهاًَٗا ؼت ضا١ٜ ٚاسس٠ ٚتبع شيو 

 1688سٝح بًػت أؾسٖا ٗ غ١ٓ  ا٫قتكاز١ٜايٛسس٠ ؾأز٣ شيو إٍ تطزٟ ا٭ٚناع  إع٬ٕا٭َاضات قبٌ 

 (1ايجٛض٠  ) ؾكاض ايٓاؽ ٜتشسثٕٛ عٔ

ايصٟ  De pert is  تؼ ٌْٜٛ سػِ إٛقـ ٚشيو بتعٌٝ ٚظاض٠ سط٠ بط٥اغ١ زٜدل أضاز إًو ؾٝهتٛض عُا

ايصٜٔ ضأٚا ٗ  اٱٜطايٞساٍٚ إق٬ح ايؿػاز ايػٝاغٞ ،يهٓ٘ مل ٜػتطع ٕعاضن١ أعها٤ ايدلٕإ 

 اٱٜطاي١ٝاؿه١َٛ  اٖتُاّبسأ ٚقس  اٱزاضٟ ؾعاز ٗ عٗسٙ ايؿػاز طْاف٘ نطضًا َكاؿِٗ اؿعب١ٝ ب

اؾاْب١ٝ َع نٌ  ادتُاعات٘ٗ  *ّ عٓسَا ساٍٚ بػُاضى 1686ْٜٛٝٛ  11بًٝبٝا َٓص َعاٖس٠ بطيٌ ٗ 

 (1)ايسٚيتٌ بتْٛؼ  اٖتُاّٱثاض٠  - نٌ َُٓٗا ع٢ً سسٙ-ٚؾطْػا  إٜطايٝأَ ٚؾسٟ 

 . 613 – 659ّ ، م 1691ايكاٖط٠ ،َطابع   ؾذٌ ايعطب ,  ،تط١ْ قُس عًٞ بٛزض٠ ٚيٜٛؼ أغهٓسض ،، ٔ اٚضٚبا ٗ ايكطٌْ ايتاغع عؿط ٚايعؿطٜ دطاْت ٖٚاضٚيس ُدلٕ(. 1)

 ع٢ً ْؿػٗا .  إٜطايٝااَتاظ بك٠ٛ ايعاطؿ١ ايٛط١ٝٓ ٚاعتُس ايٓٛاّ اؾُٗٛضٟ ٗ زع٠ٛ يًٛسس٠ ٚزعا إٍ ططز ايُٓػا ٚاعتُاز  دٓٛٙ*. َاظٜين : قٝازٟ َٔ 

 ٚنع بطْاَر إقتكازٟ ؿٌ إؿانٌ ا٭قتكاز١ٜ ٗ إٜطايٝا  يٞ قاسب ؾهط٠ تٛسٝس ا٭َاضات ا٭ٜطاي١ٝ*. غاضٜبايسٟ. غٝاغٞ إٜطا

 تطزت ا٭ٚناع ا٭قتكاز١ٜ ٗ عٗسٙ ٖا عذٌ بكٝاّ ايجٛض٠   1691*. ؾٝهتٛض عُاٌْٜٛ . أقبح ًَهًا ع٢ً إٜطايٝا 

 .  63- 66، م  1616 . ططابًؼا٫ٜطايٞاغ١ دٗاز ايًٝبٌٝ نس ايػعٚ ايعذًٝٞ ، : َطنع زضتط١ْ عبس ايطٓٔ ،  يٝبٝا أضض إٝعاز ، باٚيٛ َايتٝعٟ , (. 1)

( بإٓاٚضات ايسغتٛض١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٗ  1663 -1691غ١ٓ ٣)(نإ َٔ زٖا٠ ايػٝاغ١ ٗ عكطٙ بإاْٝا ، ُٝع سهُ٘ ايعذٝب ايصٟ زاّ َٔ  1666- 1631*. بػُاضى ) 

  .تاضٜذ أٚضٚبا 
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ٚشيو بعس أغت٤٬ٝ ؾطْػا ع٢ً تْٛؼ ٚقس ٚٗطت أٍٚ أؾاض٠ بصيو ٗ  تؿعط باـططبسأت أٜطايٝا 

ّ ؾكس تكسّ ث٬خ ْٛاب بأغتؿػاض عٔ َػأي١ تْٛؼ ؾهإ ايطز به١ًُ  1661أدتُاع ايدلٕإ ا٭ٜطايٞ 

يٮٖتُاّ  ٚاسس٠ ٖٚٞ أْٓا ) غٛف ْكٍٛ ي٬ٜطايٌٝ زْٚهِ ططابًؼ ( ٚقس ُت ٗ تًو اؾًػ١ ا٭ؾاض٠

 ٝا ٚبسأ ٜكٌ أٖتُاّ ن٬ً َٔ ؾطْػا ٚبطٜطاْٝا بًٝبٝا . بًٝب

تٓاظيت ؾطْػا عٔ ْؿاطٗا ٗ يٝبٝا َكابٌ ايػُاح شلا بأست٬ٍ تْٛؼ ٚعطض  1686ٚٗ قٝـ عاّ 

بطيٌ بإ ؼتٌ أٜطايٝا  ٗ ع٢ً ايٛؾس ا٭ٜطايٞ  - ٚظٜط خاضد١ٝ بطٜطاْٝا -(Salsburyغايعبٛضٟ) 

مت عطض ا٭َط ع٢ً ؾطْػا ٚشيو َٔ أدٌ إػا١َٚ ع٢ً َكط أٚ قدلم يٝبٝا أٚ تْٛؼ ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ 

ٚؾٓٝػٝا َٔ غٝطط٠ ايُٓػا ؾطؾهت ا٭خرل٠  ا٭إٔ ايٛؾس ا٭ٜطايٞ نإ ُٖ٘ ؽًٝل َكاطعيت ٕباضزٜا

ايتٓاظٍ عُٓٗا ٚقس أغؿط عٔ شيو خطٚز أٜطايٝا َٔ َعاٖس٠ بطيٌ ٚقس عاز ايٛؾس ا٭ٜطايٞ بإطايب١ 

٢َُٓ ايٛؾس ا٭ٜطايٞ بٗع١ّ غٝاغ١ٝ عٓسَا مل تػتِٓ أٜطايٝا ؾطق١ بتْٛؼ ا٭ إٔ ؾ طْػا غبكت٘ عًٝٗا ٚقس 

ايعطض ا٭ٕاْٞ ٚايدلٜطاْٞ ٗ أست٬ٍ تْٛؼ ثِ ايعطض ايؿطْػٞ ٗ أست٬ٍ يٝبٝا ، نُا نإ ٗ 

عا١ًَ أَهإ ا٭ٜطايٌٝ اؿكٍٛ ع٢ً بعض ا٭َتٝاظات َٔ ؾطْػا يٛ قبًٛا عطنٗا ع٢ً ا٭قٌ ٗ نُإ َ

أؾطاز دايٝتِٗ بتْٛؼ َعا١ًَ سػ١ٓ ُهِٓٗ َٔ ايعٝـ بػ٬ّ ٗ ٌٚ اؿُا١ٜ ايؿطْػ١ٝ ٚؼُِٝٗ َٔ أثط 

 ايتكًبات ايػٝاغ١ٝ . 

ٚقس ؾعط ا٭ٜطايٕٝٛ بكػط سذُِٗ ايػٝاغٞ ٗ احملاؾٌ ايسٚي١ٝ ٯْؿطازِٖ َطايبِٗ ٚبا٭قطاض ع٢ً 

٘ ٫َؿط َٔ غٝاغ١ ايتشايـ ايسٚيٞ ٚقس ضأٟ ض٥ٝؼ ٚضأٚا أْ ؼكٝكٗا أَاّ أقشاب ا٭ٖساف ا٭غتعُاض١ٜ

أٜطايٝا بصيو اؿًـ  إٔ وػٔ ع٬قات٘ َع ايُٓػا ٚأْهُت 1668ٚظضا٤ أٜطايٝا )نابطٚيٞ ( عاّ 

 ٚبصيو زسًت أٜطايٝا ايػٝاغ١ ا٭غتعُاض١ٜ بسٚض أهابٞ ٚدعًت يٝبٝا ٖسؾٗا ا٭غتعُاضٟ بكٛض٠ ؾعاي١ . 

ايًٝب١ٝ يعس٠ أغباب يعٌ اُٖٗا ايٛطٚف ايساخ١ًٝ َٔ سٝح ايهجاؾ١ يتسخٌ ٗ ايؿ٪ٕٚ ٚضأت أٜطايٝا ا

ايػها١ْٝ ٚاشلذط٠ ايت٢ أقبشت تتعاٜس بؿهٌ نبرل ٫ٚغُٝا إٍ ا٭َطٜهتٌ ٖا أثاض ا٭ٖتُاّ ٗ 

أٜطايٝا اييت ناْت تأٌَ ٗ تٛدٝ٘ ٖصٙ اشلذطات إٍ َٓاطل قطٜب١ َٓٗا ٚنإ ٖصا اشلسف عا٬ًَ 

ا٭غتعُاضٟ ٗ أؾطٜكٝا َٚٓٗا يٝبٝا ٚضَا نإ غعٚ يٝبٝا ٖٛ َؿتاح ايسخٍٛ إٍ  يٝاطاأغاغًٝا ٗ تٛغع أٜ

أؾطٜكٝا ٚخرل َجاٍ ع٢ً شيو غعٖٚا يًشبؿ١ ايصٟ دا٤ نػبب أقتكازٟ غعت إٜطايٝا َٔ خ٬ي٘ إٍ 

  ( 1).  ايػٝطط٠ ع٢ً َٓابع إا٤ ٚقس دٓست ٗ ٖصٙ اؿطب ايهجرل َٔ ايًٝبٌٝ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11.  15،  13، م  1691َكطؿ٢ باظا١َ , بسا١ٜ إأغا٠ أٚ ايتُٗٝس يٰست٬ٍ ، بٓػاظٟ، إهتب١ ا٭١ًٖٝ ، (.قُس 1)
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أٟ ًتٛغع ٗ يٝبٝا ست٢ ٫وسخ بٝٓٗا ٚبٌ بك١ٝ ايسٍٚ ا٭غتعُاض١ٜاجملاٍ ٯٜطايٝا ي ّ ُتطى 1611ٚٗ عاّ 

ٜطاي١ٝ بًٝبٝا مت عكس ايعسٜس َٔ ا٭ا٭غتعُاض١ٜ ٚست٢ ؼكط ا٭طُاع قساّ تتهطض بؿعً٘ إكاحل 

َع أٜطايٝا خٛيت شلا ا٭ْؿطاز بًٝبٝا ؼكٝكًا يطغب١ أٜطايٝا ْؿػٗا ٗ شيو ٚقس ضأت اؿه١َٛ  ا٭تؿاقٝات

ا٭ٜطاي١ٝ ٚنع خط١ ط١ًٜٛ إس٣ يًػٝطط٠ ع٢ً يٝبٝا زٕٚ تعطنٗا ٭ٟ خػا٥ط أقتكاز١ٜ اٚ ٖعا٥ِ 

 احملاٚض اشلا١َ ٚاييت َٓٗا  َٔعػهط١ٜ ٚقس أؾتًُت ٖصٙ اـط١ ع٢ً ايعسٜس 

.. إثاض٠ اٖتُاّ ايطأٟ ايعاّ ا٭ٜطايٞ مٛ يٝبٝا ٕػاْس٠ اؿه١َٛ ا٭ٜطاي١ٝ عٓس أؽاش أٟ قطاض ػاٙ 1

 ايتٛغع ٗ يٝبٝا أٚ ايتسخٌ ٗ ؾ٪ْٚٗا بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ. 

اعٝٗا يًتسخٌ ٗ .. ايكٝاّ بعٌُ غٝاغٞ ٜتهُٔ سح ناؾ١ ايسٍٚ ا٭غتعُاض١ٜ ع٢ً َٛاؾكتٗا ٗ َػ1

ؾ٪ٕٚ يٝبٝا أقتكازًٜا بؿتح ؾطٚع ٕكطف ضَٚا ٗ يٝبٝا ، ٚغٝاغًٝا يٮْؿطاز بًٝبٝا ثِ عػهطٜام 

 يًػٝطط٠ عًٝٗا .

.. ايبشح عٔ إدلضات إكٓع١ شلصا ايتسخٌ ٗ ؾ٪ٕٚ ايب٬ز أَاّ زٍٚ ايعامل ٚقس أغتُط ٖصا ايعٌُ ست٢ 1

سطنتٗا ايكشـ إٛاي١ٝ يًشه١َٛ ا٭ٜطاي١ٝ ، ثِ ادطا٤  ّ ٚنإ قس َط ع١ًُ أع١َٝ٬ 1111غبتُدل 

 ٭ٜطايٝا اتكا٫ت ع٢ً َػت٣ٛ غٝاغٞ نبرل ٭قٓاع ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ع٢ً إٔ تهٕٛ يٝبٝا ٖسؾًا أغتعُاضٜا

ٚقس اضاز ا٭ٜطايٕٝٛ بصيو نُإ َٛاؾك١ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ٖصٙ ع٢ً ايٛقٛف إٍ داْبِٗ ٗ َػاعِٝٗ بًٝبٝا 

 اع نٌ زٚي١ ع٢ً سس٠ بأٯتؿام َعٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ .            ؾعًُٛا ع٢ً أقٓ

ؾؿٞ ؾطْػا ضأت أٜطايٝا أْ٘ ٫ؾا٥س٠ َٔ َكاطع١ ؾطْػا يصيو عٌُ ٚظٜط اـاضد١ٝ ا٭ٜطايٞ إٍ عكس 

اتؿام َع اؿه١َٛ ايؿطْػ١ٝ يهُإ َعا١ًَ أؾطاز اؾاي١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ٗ تْٛؼ َعا١ًَ سػ١ٓ ؾتشػٓت 

ُٗا ثِ عكست أتؿاق١ٝأْتٗت َٛدبٗا اؿطب ا٭قتكاز١ٜ ٚمت َٔ خ٬شلا ؽؿٝض ايطغّٛ ايع٬قات بٝٓ

أسذلاَأٜطايٝا َكاحل ؾطْػا ١ إناؾ١ إٍ اتؿاق١ٝ أنس َٛدبٗا اؾُطن١ٝ ٚؽؿٝـ ايكٝٛز ايتذاضٜ

 (1بإػطب ، َكابٌ تٓاظٍ ؾطْػا ٭ٜطايٝا عٔ ناؾ١ ْؿاطاتٗا بًٝبٝا . )

ع٢ً  1181ٚظٜط خاضد١ٝ أٜطايٝاعاّ  (giuliobernetti)عٌُ دٛيٝٛبطْٝيت ٚؾُٝا ىتل بدلٜطاْٝا ؾكس

ّ ٕٛاق١ً ايتٛغع بأؾطٜكٝا ٚٗ ٖصا ايٛقت ناْت  1668ػسٜس ا٭تؿام ايصٟ عكس َع بطٜطاْٝا عاّ 

بطٜطاْٝا ٗ اَؼ اؿاد١ إٍ قساق١ أٜطايٝا ٚعسّ إػاؽ َكاؿٗا ا٭غتعُاض١ٜ بؿطم أؾطٜكٝا ٚإشا 

 ٖصا ايٛاقع ؾإٔ بطٜطاْٝا غتشؿٜ عل أٜطايٝا ٗ يٝبٝا ع٢ً إٔ تػاْس إٜطايٝا بطٜطاْٝا سسخ َا ٜػرل

 ( 1َكابٌ شيو ٗ قه١ٝ أست٬شلا ٕكط ٚأ٫ تٓشاظ بطٜطاْٝا إٍ ضٚغٝا أٚ ؾطْػا . )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  15،  13 ، م 1691، بٓػاظٟ، إهتب١ ا٭١ًٖٝ ،  ي٬ست٬ٍبسا١ٜ إأغا٠ أٚ ايتُٗٝس قُس َكطؿ٢ باظا١َ , (.1)

   155، 153ّ  م  1611(، برلٚت ،إطبع١ ايؿ١ٝٓ اؿسٜج١  1611- 1661(. أٓس قسقٞ ايسداْٞ ,  يٝبٝا قبٌٝ ا٭ست٬ٍ ا٭ٜطايٞ )1)
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ع٢ً  1181عاّ ٚظٜط خاضد١ٝ أٜطايٝا (giuliobernetti)ؾكس عٌُ دٛيٝٛبطْٝيت ٚؾُٝا ىتل بدلٜطاْٝا

ّ ٕٛاق١ً ايتٛغع بأؾطٜكٝا ٚٗ ٖصا ايٛقت ناْت  1668عاّ  ػسٜس ا٭تؿام ايصٟ عكس َع بطٜطاْٝا

ا ا٭غتعُاض١ٜ بؿطم أؾطٜكٝا ٚإشا بطٜطاْٝا ٗ اَؼ اؿاد١ إٍ قساق١ أٜطايٝا ٚعسّ إػاؽ َكاؿٗ

سسخ َا ٜػرل ٖصا ايٛاقع ؾإٔ بطٜطاْٝا غتشؿٜ عل أٜطايٝا ٗ يٝبٝا ع٢ً إٔ تػاْس إٜطايٝا بطٜطاْٝا 

 (1)١ أست٬شلا ٕكط ٚأ٫ تٓشاظ بطٜطاْٝا إٍ ضٚغٝا أٚ ؾطْػا . َكابٌ شيو ٗ قهٝ

ٚقس ناْت َػاعٞ إٜطايٝا ٗ ايعٌُ ع٢ً أقٓاع باقٞ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ َػاْستٗا ٗ ععَٗا ايتسخٌ ٗ 

ٚقس مت ايتٛقٝع ٗ ٖصٙ ايعٜاض٠ ع٢ً ا٭تؿام  1181ؾ٪ٕٚ يٝبٝا سٝح ُت ظٜاض٠ ًَو إٜطايٝا يطٚغٝا عاّ 

ا٭غتعُاض١ٜ ٗ يٝبٝا َكابٌ َػاْس٠ أٜطايٝا  ،مت َكتهاٙ أعذلاف ضٚغٝا بإػاعٞ ا٭ٜطاي١ٝتٌ بٌ ايسٚي

اـُؼ سٝٓصاى  س٠ ايسٍٚ ايهدل٣ن١ٝ ، ٚقس نُٓت أٜطايٝا بصيو َػاْشلا ٗ َػأي١ إها٥ل ايذل

ف ايػٝاغ١ٝ ، ٚأقبشت ايٛطٖٚٚٞ ؾطْػا ٚإاْٝا ٚبطٜطاْٝا ٚضٚغٝا اخل   بأٚضٚبا اييت ناْت ؽؿاٖا

َٗٝأ٠ يًتسخٌ ٗ يٝبٝا عػهطًٜا ، ٚتطادع ٖصٙ ايسٍٚ اييت نُٓت شلا سل ايتسخٌ ٗ ؾ٪ٕٚ يٝبٝا إشا 

ٚزٍٚ سٛض ايبشط  ايسٍٚ َٔ ع٬قات بايعامل ا٭غ٬َٞتهطضت َكاؿٗا ْتٝذ١ شلصا إٛقـ ، ٕا شلصٙ 

هأَ َعٗا َٔ أدٌ ايػٝطط٠ ٖٚهصا نُٓت إٜطايٝا َػاْس٠ ايك٣ٛ ايع٢ُٛ ٗ أٚضٚبا يًت إتٛغ٘ ، 

  ( .1يٝبٝا ) ع٢ً
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  111(. قُس َكطؿ٢ باظا١َ ، َطدع غابل ، م 1) 

     .  159,  155,  َطدع ايػابل   م  أٓس قسقٞ ايسداْٞ (.1)    
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  انتًهٍذ انسهًً الحتالل نٍبٍا . 
 

سِٖ ٗ ايعسٜس عًُت أٜطايٝا ع٢ً ايتسخٌ ايػًُٞ ٗ ايؿ٪ٕٚ ايًٝب١ٝ سٝح ضأٚا إٔ يٝبٝا ّهٔ إٔ تؿٝ

َٔ ا٭َٛض يعٌ أُٖٗا سٌ َؿه١ً إٗادطٜٔ ٚشيو بتٛدِٝٗٗ إٍ يٝبٝا ٚا٭َط ايجاْٞ إسٝا٤ ايذلاخ 

ايطَٚاْٞ نُا لس إٔ َٛقع يٝبٝا ا٭غذلاتٝذٞ ٚاَهاْٝتٗا ا٭قتكاز١ٜ ناْت ٖٞ ا٭خط٣ أٖساؾًا 

ٛدٗٛا إٍ ايتسخٌ ايػًُٞ ٚقس دعًت َٔ يٝبٝا ٖسؾًا اَاّ أٜطايٝا  َٚٔ أدٌ ؼكٝل نٌ تًو ا٭ٖساف ت

عُست إٜطايٝا إٍ أغتدساّ ايعسٜس َٔ ايٛغا٥ٌ يًتُٗٝس ايػًُٞ ٚقس ُجًت ٗ ا٭ٖتُاّ باؾاي١ٝ 

إناؾ١ إٍ إضغاٍ ايبعجات ا٭غتهؿاؾ١ٝ إٍ ا٭ٜطاي١ٝ بًٝبٝا نصيو ؾتح ؾطع ٕكطف ضَٚا ٗ يٝبٝا 

 ( . 1يٝبٝا )

ٝا ايعسٜس َٔ اؾايٝات نايؿطْػ١ٝ ١ٝ ؾكس ناْت تٛدس بًٝبَٚٔ ْاس١ٝ ا٭ٖتُاّ باؾايٝات ا٭ٜطاي

يعٗس ٚقس نإ يٛدٛز اؾاي١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ بًٝبٝا تاضٜذ ّتس إٍ اٚا٭غبا١ْٝ  ،  ٚاشلٛيٓس١ٜ ٚا٭ٜطاي١ٝ

ناْت ٖٓاى ْؿاطات ػاض١ٜ ٗ سٛض ايبشط إتٛغ٘ ٚأغتُطت ٖصٙ ٚ(  1611 -1818ايكطَاًْٞ )

ّ ؾتشت  1681_( ٚبعس ايٛسس٠ ا٭ٜطاي١ٝ  1111 -1611ُاْٞ ايجاْٞ )ايع٬قات أثٓا٤ ايعٗس ايعج

إٜطايٝا قٓك١ًٝ شلا َس١ٜٓ ططابًؼ يتتٍٛ ضعا١ٜ ؾ٪ٕٚ أٜطايٝا َٚكاؿٗا ٗ يٝبٝا ، ٚقس بًؼ عسز أؾطاز 

ٚناْٛا ٜؿتػًٕٛ بايتذاض٠ ٚايكٝس ايبشطٟ ٚبعض اؿطف ا٭خط٣ ْػُ٘  817 م1181ٛاؾاي١ٝ عاّ 

نإ َِٓٗ  1188ز٠ َٔ يٝبٝا ، ٚقس إظزاز ايعسز قبٌٝ ايػعٚ ا٭ٜطايٞ ست٢ ٚقٌ إٍ ٗ َٓاطل َتعس

أغتُطٚا ٗ ْؿاطِٗ إٜطايٌٝ  َٔ بِٝٓٗ ٜٗٛز َٛاطٔ إٜطايٞ ٗ زض١ْ ٚنإ 18ْػ١ُ ٗ بٓػاظٟ  118

َٗس ٚدٛز اؾاي١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ؿهَٛتٗا ع١ًُٝ إقٓاع ايػًط١  ايتذاضٟ نُٔ ْؿاٙ َكطف ضَٚا  

١ٝ بايػُاح  شلِ بايٓؿاطات ايتذاض١ٜ اييت غاُٖت ٗ تعاٜس عسز ا٫ٜطايٌٝ ٚقس بطضت تعاٜسِٖ ايعجُاْ

ٖصا عٓسَا بسات اؿه١َٛ ا٭ٜطاي١ٝ بإْؿا٤ ؾطع ٕكطف ضَٚا ٚإساضؽ ٚايبعجات اييت أقبشت ؾٝٗا 

٭َط ايصٟ بأْؿا٤ ايعسٜس َٔ إكاْع َٚعاقط ايعٜتٕٛ ا ٚٚا٥ـ  ؾاغط٠ ٚقس قاّ ؾطع إكطف بأْؿا٤

ؾطض ع٢ً اي٠٫ٛ ايعجُاٌْٝ ايػُاح شلِ بسخٍٛ يٝبٝا سٝح بًؼ عسز ا٭ٜطايٌٝ  أنجطَٔ ايـ ْػ١ُ ٗ 

 ( 1ْٝع َسٕ يٝبٝا )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  615(. أٓس قسقٞ ايسداْٞ ، َطدع غابل ، م1)

 .  19،  15، 13ناٚضٚ, يٝبٝا أثٓا٤ ايعٗس ايعجُاْٞ ايجاْٞ ، ت. َطنع دٗاز ايًٝبٌٝ ، م  (. ؾطْؿٝػه1ٛ)
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َٔ إسٕ ايًٝب١ٝ ْصنط َٓٗا َساضؽ اؾاي١ٝ  ٗ ايعسٜسه١َٛ ا٭ٜطاي١ٝ إساضؽ اؿ ٚقس أْؿأت

ٖا َهٔ نُا ُجٌ ْؿاطِٗ ا٭قتكازٟ ٗ ايػٝطط٠ ع٢ً ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ  ا٭ٜطاي١ٝ ٗ بٓػاظٟ

إٍ ٓا١ٜ أٜطايٝا َٔ أهاز سذ١ أَاّ ايسٍٚ ا٭خط٣ َؿازٖا : إٔ أؾطاز اؾاي١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ٗ ساد١ 

 ( 1ّ ) 1111 غ١ٓ  عػهط١ٜ شيو ايصٟ ٚضز عٓس إع٬ِْٗ يًشطب عًٞ يٝبٝا

يكس نإ َكطف ضَٚا أسس ايٛغا٥ٌ اشلا١َ اييت أغتػًٗا ا٭ٜطايٕٝٛ يًتسخٌ ايػًُٞ ٗ يٝبٝا ؾكس 

 ا٭ٜطايٌٝ .  ع٢ً ٜس فُٛع١ َٔ ا٭ثطٜا٤ 1668تأغؼ َكطف ضَٚا ٗ ؾٗط َاضؽ عاّ

َع ٚبسأ ْؿاط٘ ايطزلٞ بعس تٛقٝع ايعكس بطَٚا  1181س مت ؾتح ؾطع يًُكطف عاّ ٚبايٓػب١ يًٝبٝا ؾك

ضدب باؾا " ٚمت َٛدب شيو ؾتح ايعسٜس َٔ ايؿطٚع ٗ نٌ َٔ زض١ْ ٚبٓػاظٟ ٖجٌ ايػًطإ ايعجُاْٞ "

إناؾ١ إٍ ايؿطع ايط٥ٝػٞ ٗ َس١ٜٓ ططابًؼ ٚبايطغِ َٔ إٔ ٖصا إكطف نإ ًَهًا يًكطاع اـام 

يسعِ إايٞ ي٘ نإ َٔ ططف اؿه١َٛ ا٭ٜطاي١ٝ ٚايؿاتٝهإ ٚقس ناْت ؾطٚع إكطف ٗ ؾإٔ ا

طاي١ٝ اييت ناْت تطغٌ إٍ يٝبٝا ٚضغِ ايٛطٚف ا٭ٜ يٝبٝا تكّٛ بتػط١ٝ َكاضٜـ ايبعجات ا٭غتهؿاؾ١ٝ

اييت أساطت بإكطف ؾكس نإ ي٘ ايعسٜس َٔ ايٓؿاطات اييت أغُٗت إٍ سس نبرل ٗ ا٭غتعُاض 

ا٭ٜطايٞ َٚٔ بٌ ٖصٙ ايٓؿاطات ايٓؿاٙ ايتذاضٟ ؾكس ٚدس ؾطع إكطف ؾطق١ َٓاغب١ ٗ ايكٝاّ 

بٛب عٔ ٗ ايػًع ايٛط١ٝٓ ٚايكٓاعات ايٝس١ٜٚ نُا نإ ٜكّٛ بؿطا٤ اؿايعسٜس َٔ ا٭عُاٍ ايتذاض١ٜ ب

 (1)ططٜل ٚنا٫ت٘ ايتذاض١ٜ 

طٖٔ ايتادط ؾ٦ًٝا ٜػاٟٚ َا ٜػتًُ٘ َٔ نُا نإ ؾطع إكطف ٜكطض ايتذاض أَٛا٫ً ٗ َكابٌ إٔ ٜ

ْكٛز ٚنإ ٗ يٝبٝا ٗ تًو ايؿذل٠ نجرل َٔ إطابٌ ٜكطٕٚ ايٓاؽ ٚنإ َعُِٛٗ َٔ ايٝٗٛز ٚقس 

تسخًت ايكٓك١ًٝ ا٭ٜطاي١ٝ عس٠ َطات تطايب بتػسٜس زٜٕٛ إكطف َٔ بعض ايتذاض أٚتػذٌٝ ًَه١ٝ 

ٝس اؾسٟ يًػعٚ ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ؾكس أقسض اي٠٫ٛ ايطٖٔ يكاحل إكطف بططٜك١ ضزل١ٝ ٖٚصا ٖٛ ايتُٗ

 (1) ا٭تطاى قطاضًا َٓع ْكٌ ًَه١ٝ ا٭ضض يػرل ايًٝبٌٝ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11ّ ، م 1666َكاٍ ٗ ف١ً ايؿٗٝس ، ايعسز ايطابع  ،َكسَات اؿطب اايًٝب١ٝا٭ٜطاي١ٝ ، َكطؿ٢ ساَس,. (1)      

  .  611(. أٓس قسقٞ ايسداْٞ ، َطدع غابل ، م1) 

 ،ف١ً ايبشٛخ  1611- 1611ض ،  َكطف ضَٚا ٚايػًطات ايعجُا١ْٝ ٗ ايٛقٛف نس ايتػًٌ ا٭ٜطايٞ إٍ يٝبٝا عكٌٝ ايدلبا (.6) 

 .  166- 166، م  1661ايتاضى١ٝ ، ايػ١ٓ ايطابع١ ، ايعسز ايجاْٞ ،           
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ض َٔ ٛغِ ا٭َطاٚشيو ْتٝذ١ تصبصب َ -ٚع٢ً قعٝس أخط ؾكس أغتػٌ ايتذاض ٚطٚف إٛاطٌٓ ايػ١٦ٝ  

٭عتُاز َعِٛ ايػهإ ع٢ً ايعضاع١ ٚتطب١ٝ اؿٝٛاْات ٚخاق١ ٗ إٓاطل ايػاس١ًٝ ٚ-عاّ إٍ آخط

ايعجُا١ْٝ يًُٛاطٌٓ ٗ ْع ايهطا٥ب بططم تعػؿ١ٝ ٗ َعِٛ اؿا٫ت ٚغرل  اٱزاض٠نصيو غ٤ٛ َعا١ًَ 

اح  عٌُ إكطف شيو َٔ ايعٛا٥ل اييت خًكت ْٛعًا َٔ ايؿطاؽ ٚغ٤ٛ ا٭ٚناع نٌ ٖصا غاِٖ ٗ ل

 1186يصٟ سٌ ٗ ايب٬ز عاّ إهططب١ ْتٝذ١ يًذؿاف َج٬ً نا َػتؿٝسًا َٔ تًو ا٭ٚناع ا٭قتكاز١ٜ

ّ َٚٔ خ٬ٍ شيو ؾكس بازض إكطف إٍ ؾطا٤ ا٭ضانٞ ٚأقطاض احملتادٌ ٚضٖٔ َػاسات ؾاغع١ َٔ 

عٔ ٚقٍٛ فُٛع١ َٔ  ايكٓكٌ ا٭ٜطايٞ ) بطْابٞ ( عٓ٘ ا٭ضانٞ ٚخرل زيٌٝ ع٢ً شيو َا أؾكح

ا٭ٜطايٌ يػطض ؾطا٤ أضض ؾها٤ ٭قا١َ َعاضع ِٛشد١ٝ ٖٚصا إٛقـ ٜٛنح َس٣ َػا١ُٖ اؿه١َٛ 

ا٭ٜطاي١ٝ ٗ ايتشطٜض ع٢ً ؾطا٤ ا٭ضانٞ ٚايتٛغع ا٭غتٝطاْٞ ع٢ً سػاب إٛاطٌٓٝ ايًٝبٌٝ ، نُا 

٬ز ٖصا ا٭َط ٚادٗت٘ ايعسٜس َٔ أباْت عٔ ضغب١ ايكٓكٌ ٗ ايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ عسز ا٭ٜطايٌٝ بايب

ٗ ايٓٗا١ٜ إٔ ا٭ضانٞ ًَهًا يطداٍ ايكبا٥ٌ ٫ٚول يًسٚي١ إٔ ت ن١ ا٭ إٔ اؿه١َٛ ايذلن١ٝ قطضضإعا

تتكطف ؾٝٗا يػرلِٖ ٚقس أظزازت َطاقب١ ْؿاٙ اؾاي١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ ٚأخصت تتابع ْٝع 

 (1ا٭دطا٤ات زاخٌ يٝبٝا . )

عجات ا٭غتهؿاؾ١ٝ زٚضًا ٖاَا ٗ ايتُٗٝس شلصا ايػعٚ ا٭غتعُاضٟ ٚقاَت ٖصٙ ايبعجات بأٍٚ نُا يعبت ايب

اا٭زٚاض اييت أغتػًٗا ا٭ٜطايٕٝٛ يًتعطف ع٢ً أقتكازٜات يٝبٝا ٚاُٖٝتٗا ا٭غذلاتٝذ١ٝ ٚأٚناعٗا ايعػهط١ٜ 

ت يٝبٝا ٚنإ أبطظٖا بعج٘ ٚنٝؿ١ٝ ا٭غتؿاز٠ َٔ أست٬شلا ٚقس خطدت ايعسٜس َٔ ايبعجات ايهؿؿ١ٝ اييت ظاض

َٔ َطنع ٬َْٝٛ ٚأخط٣ َٔ َطنع ايسضاغات ا٭غتعُاض١ٜ ا٭ٜطاي١ٝ ٚقس نإ ٖسف ٖصٙ ايبعج١ ٖٛ تكِٜٛ 

غٝاغٞ يًب٬ز ايًٝب١ٝ إش ظاضت ٖصٙ ايبعج١ ططابًؼ ٚبٓػاظٟ ؾه٬ً عٔ إٔ ٖٚٓاى نجرل َٔ ايطس٬ت قاّ 

ٗا ٚعازات ٚتكايٝس أًٖٗا ٚأَهاْات ايب٬ز ايعػهط١ٜ ٚعٓسَا أقشابٗا بعٜاض٠ إسٕ ايًٝب١ٝ ٚأطًعٛا ع٢ً َعإ

ضدع ٤٫ٖٛ ايطساي١ إٍ أٜطايٝا أخصٚ ٜٓؿطٕٚ ايسعاٜات ٖٓاى ٭شلاب َؿاعط ايؿعب ا٭ٜطايٞ مٛ ايتٛغع 

اـاضدٞ ٚأغتػًِٗ ايػاغ١ ا٭ٜطايٕٝٛ ٗ ايٓؿاٙ ا٭ع٬َٞ يتدلٜط سطنتِٗ ا٭غتعُاض١ٜ مٛ يٝبٝا ظاْب 

 ( 1ٝاغٞ ٚايعػهطٟ أَاّ ايؿعب ا٭ٜطايٞ)ايعٌُ ايػ
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َا مل ٜعًِ , ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ايٓيب األععِ ستُس  اإلْػإايصٟ عًِ بايكًِ عًِ  هلل الحمد                 

 .... وبعد   أقٛاِٖ سذ١ً ٚأععُِٗ بٝاًْا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ خري ٖاز  ٚأنطّ َعًِ  أفكح ايعطب يػاًْا ٚ

طٍٛ غاسًٗا ع٢ً ايبشط املتٛغط  فٗٞ تكع يف ٚغط ايؿُاٍ األفطٜكٞ، ٜٚبًؼ ," مبٛقع دػطايف ممٝعيٝبٝاتتُتع " 

أفطٜكٝا ايؿُايٞ ع٢ً ايبشط املتٛغط ست٢ َطتفعات مشاٍ  نِ . ٚمتتس ضقعتٗا ايؿاغع١ َٔ ٚغط غاسٌ 1. 599

 ٚغط ايكاض٠ األفطٜك١ٝ. 

 األفطٜك١ٝ.األقطاض  ًَٕٝٛ نِ َطبع ٚتأتٞ يف ايرتتٝب ايطابع َٔ سٝح املػاس١ بني 1. 007.777َػاستٗا  تبًؼ

 ٚتعترب "يٝبٝا" دػطا َُٗا ٜطبط بني أفطٜكٝا ٚأٚضٚبا. 

بٓػاظٟ " َجٌ َٝٓا٥ٞ َٔ أِٖ َٛاْٞ ايكاض٠ األفطٜك١ٝ  ايػفٔ ع٢ً َساض ايػ١َٓٛاْٝٗا ايكاذت١ الغتكباٍ  ٚتعس

 .ٚططابًؼ" ٚغريٖا

ٚهلصا ايػبب ٜعٗط فٝٗا بٛنٛح  نُا أْٗا مبٛقعٗا ٖصا  تعترب سًك١ اتكاٍ ١َُٗ بني َؿطم ايٛطٔ ايعطبٞ َٚػطب٘

 ٚاإلغال١َٝ .  ايتكا٤ ٚاَتعاز ايتٝاضات ايجكاف١ٝ ٚاذتهاض١ٜ ايعطب١ٝ

اضتباطا ٚثٝكا بايتاضٜذ ايعطبٞ ٚاإلغالَٞ، ٚنصيو  ٖصا املٛقع ادتػطايف املِٗ دعٌ تاضٜذ "يٝبٝا" ايػٝاغٞ ٜطتبط إٕ

ٚقس نإ هلا َٓص أقسّ ايعكٛض زٚض فعاٍ يف ايتطٛض  عا١َ,املتٛغط بكف١  بتاضٜذ أقطاض ؾطم ٚدٓٛب ايبشط

 ايعامل.ادتع٤ َٔ  ايػٝاغٞ هلصا

ٚفعإ، ٚنإ ٜسٜط ؾؤْٚٗا ٚاٍ )باؾا( ٜعٝٓ٘  ف١ أقايِٝ يٝبٝا: ططابًؼ ايػطب، بطق١،ٚقس مشٌ اذتهِ ايعجُاْٞ نا

 . ايعجُاْٞ ايػًطإ

بسأ ايهعف ٜسب يف أٚقاٍ اإلَرباطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ، ٚأقبشت اذته١َٛ  ٚيهٔ مل ميض قطٕ َٔ ايعَإ ست٢

 ٕ ٜٚععيٕٛ سػب ْعٚات ادتٓس، يفإٔ تفطض ايٓعاّ ٚتتشهِ يف ايٛال٠ ايصٜٔ قاضٚا ٜٓكبٛ املطنع١ٜ عادع٠ عٔ

أْ٘ يف عاّ ٚاسس ست٢  ٚيف نجري َٔ األسٝإ مل ٜبل ايٛايٞ يف َٓكب٘ أنرت َٔ , دٛ َؿشٕٛ باملؤاَطات ٚايعٓف

 .ٚايًٝا ( تٛىل اذتهِ أضبع١ ٚعؿط1011ٕٚ- 1001ايفرت٠ َا بني غ١ٓ )

ايصٟ  األَط ٚعسّ االغتكطاض النططاب األَٔيكس َطت ايبالز بأٚقات عكٝب١ عا٢ْ ايؿعب فٝٗا ايٜٛالت ْتٝذ١ 

 .دعٌ يٝبٝا ٖسفًا يًُػتعُط 
بايٛايٞ. ٚنإ أمحس ٖصا نابطا يف ادتٝـ ايرتنٞ  قاز أمحس ايكطٙ َاًْٞ ثٛض٠ ؾعب١ٝ أطاست 1011فٞ غ١ٓف

 ايفاغسٜٔ ٚٚنع سس يًفٛن٢.  ٚقطض ختًٝل ايبالز َٔ اذتهاّ

فكس ضسب بأمحس ايكطٙ َاًْٞ ايصٟ تعٗس حبهِ  ايكاضّ املػتبس ٚملا نإ ايؿعب ايًٝيب قس نام شضعا باذتهِ

 ش٘ قسضا نبريا َٔ اذتهِ ايصاتٞ ع٢ً يٝبٝا َٚٓ أفهٌ، ٚقس ٚافل ايػًطإ ع٢ً تعٝٝٓ٘ باؾا

ست٢ ايؿؤٕٚ ارتاضد١ٝ َٔ اختكاقِٗ، ناْت يٝبٝا متتًو أغطٛال قٜٛا َهٓٗا  ٚيهٔ ايكطٙ َاًْٝني ناْٛا ٜعتربٕٚ

 . ك١ٝ زٚي١ٝ ٚأقبشت تٓعِ بٓٛع َٔ االغتكالٍبؿد َٔ إٔ تتُتع
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أبطظ ٚال٠    ( ٜٚعترب ٜٛغف باؾا1389) عاّ  اغتُطت يف سهِ يٝبٝا ست٢ سان١ُ أغؼ أمحس ايكطٙ َاًْٞ أغط٠

اإلق١ًُٝٝ ٚطايب ايسٍٚ ايبشط١ٜ املدتًف١  نإ ٜٛغف باؾا سانُا طُٛسا أنس غٝاز٠ يٝبٝا ع٢ً َٝاٖٗا ٖصٙ األغط٠

 بطغّٛ املطٚض عرب تًو املٝاٙ. 

 , املٝاٙ ايًٝب١ٝ ( بعٜاز٠ ايطغّٛ ع٢ً ايػفٔ األَطٜه١ٝ تأَٝٓا يػالَتٗا عٓس َطٚضٖا يفّ 1378غ١ٓ ) نُا طايب يف

األَطٜهٝني إىل فطض األَط ايصٟ زفع  اتًب١ٝ طًب٘ اغتٛىل ع٢ً إسس٣ غفٓٗٚعٓسَا ضفهت ايٛالٜات املتشس٠ 

يو اذتكاض ٚأغطٚا إسس٣ ايػفٔ ايًٝبٝني اغتطاعٛا َكا١َٚ ش اذتكاض ع٢ً ططابًؼ ٚنطبٗا بايكٓابٌ. ٚيهٔ

إٔ  ٚبصيو اغتطاع ٜٛغف باؾا , دعٌ األَطٜهٝني غتهعٕٛ ملطايبِٗ ايصٟاألَط  1379عاّ  فٝالزيفٝااألَطٜه١ٝ )

نإ ايػًطإ ايعجُاْٞ قس بسأ ٜهٝل , ايبشط١ٜ تأَٝٓا يػال١َ غفٓٗا ميأل خعا٥ٓ٘ باألَٛاٍ اييت ناْت تسفعٗا ايسٍٚ

األثٓا٤  ٚيف ٖصٙ ٠1315 ايػًطإ نس ايْٝٛاْٝني ٚبتكطفات٘، خاق١ عٓسَا ضفض ٜٛغف َػاعس بٝٛغف باؾا

ألٚضٚب١ٝ ع٢ً ٜٛغف ايسٍٚ ا ٚاؾتس نػط ض١َ بكٝاز٠ عبس ادتًٌٝ غٝف ايٓكطقاَت نس ايكطٙ َاًْٝني ثٛض٠ عا

ملا ناْت خعا٥ٓ٘ خا١ٜٚ فطض نطا٥ب دسٜس٠،األَط ايصٟ غا٤ ايؿعب ٚأثاض غهب٘، ٚاْتؿط ايػدط ٘ س زْٜٛيتػسٜ

ٚيهٔ ايٛنع يف  1381بٓ٘ عًٞ ٚنإ شيو غ١ٓ اذتهِ ال االغتكاي١ تاضنا ٚعُت ايجٛض٠ ٚأضغِ ٜٛغف باؾا ع٢ً

 قس بًؼ زضد١ َٔ ايػ٤ٛ اغتشاٍ َعٗا اإلقالح.  ايبالز نإ

اعرتف بعًٞ ٚايٝا ع٢ً يٝبٝا فإٕ اٖتُاَ٘ نإ  1585- 1573 إٔ ايػًطإ ستُٛز ايجاْٞٚع٢ً ايطغِ َٔ 

 نٝف١ٝ احملافع١ ع٢ً َا تبك٢ َٔ ممتًهات اإلَرباطٛض١ٜ خاق١ بعس نٝاع بالز ايْٝٛإ َٓكبا بكٛض٠ أنرب ع٢ً

 ٚاغتعاز غًطت٘.  ٚبعس زضاغ١ ٚاف١ٝ يًٛنع يف ططابًؼ قطض ايػًطإ ايتسخٌ َباؾط٠ .1387ٚادتعا٥ط 

صيو ٚاْت٢ٗ ب باؾا ْٚكٌ إىل تطنٝا ٚقٌ األغطٍٛ ايرتنٞ ططابًؼ ٚايكٞ ايكبض ع٢ً عًٞ 1389َاٜٛ  10ٚيف

نجريا بعٛز٠ األتطاى ٚضأٚا فِٝٗ محا٠ هلِ نس شتاطط ايفطْػٝني قٞ  تفا٤ٍ ايًٝبٕٝٛ،   سهِ ايكطٙ َاًْٝني يف يٝبٝا

 ايصٜٔ بسأ ْفٛشِٖ ٜتعاٜس يف َكط ٚايػٛزإ . تْٛؼ، ٚنصيو خطط اإلصتًٝع  ادتعا٥ط ثِ يف

،األَط ايصٟ  َكط يف باملداطط ْتٝذ١ يٛدٛز اإلصتًٝعايسٚي١ ايرتن١ٝ بًٝبٝا أقبح قعبا ٚستفٛفا  ٚيهٔ اتكاٍ

عًِٝٗ ٚسسِٖ عب٤ َٛاد١ٗ أٟ خطط  أز٣ إىل نعف اذتهِ ايرتنٞ يف يٝبٝا ٚدعٌ ايًٝبٝني ٜسضنٕٛ أْ٘ غٝهٕٛ

 .  خاضدٞ
ٚناْت يٝبٝا عٓس ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع  يت زخًت زتاٍ ايتٛغع االغتعُاضٟاي إٜطايٝا آخط ايسٍٚ األٚضٚب١ٝناْت 

 .  االغتٝال٤ عًٝ٘ ادتع٤ ايٛسٝس َٔ ايٛطٔ ايعطبٞ يف مشاٍ أفطٜكٝا ايصٟ مل ٜتُهٔ ايكًٝبٕٝٛ َٔ عؿط، ٖٞ
 اٜطايٝا إْصاض اجتٗتفكس  تعُاض١ٜ اإلٜطاي١ٝاالغ إٕ قطب يٝبٝا َٔ إٜطايٝا دعًٗا ٖسفا ض٥ٝػا َٔ أٖساف ايػٝاغ١

ٚايػٝطط٠  االغتٝال٤خطتٗا اهلازف١ إىل  اٜطايٝافطْػا زٍٚ املػطب ايعطبٞ ٚقس بسأت  استًتيٝبٝا بعسَا  استالٍإىل 

  * .  ٢ً يٝبٝا بإضغاٍ ايبعجات ايع١ًُٝع
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  *. بعثات كشفية على مساحل متعددة يف مناطق خمتلفة من ليبيا . 
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أْٗا ناْت يف  ايتٓكٝب عٔ املعازٕ ٚايفٛغفات االٚقس نإ شيو حتت ؾعاض ايبشح ٚ 1517إىل ططابًؼ ٚشيو عاّ  

 اذتكٝك١ تكّٛ مبػح األضانٞ ايًٝب١ٝ ٚعٌُ ارتطا٥ط ايسقٝك١ متٗٝسًا يًعًُٝات ايعػهط١ٜ . 

ف١ ٝبٕٝٛ إىل تًو األغطاض ٚأز٣ شيو إىل ْؿط ايٛعٞ بني ناف١ ؾطا٥ح اجملتُع ايًٝيب يف شيو ايٛقت َٚعطٚقس فطٔ ايً

ؾعبًا زتاٖسًا ٜكبٌ املٛت  اٜطايٝاٚقس ناْت املعاضى األٚىل خري َجاٍ ع٢ً شيو فكس ٚادٗت  األٖساف اذتكٝك١ٝ يألٜطايٝني

ٍ ٚاألَٛاٍ إٔ تًو املػاَط٠ اييت أقبًت عًٝٗا غٛف تهًفٗا تهشٝات باٖه١ َٔ ايطدا اٜطايٝاٚأزضنت  ٚاالغتؿٗاز

قاض ايعامل ٜتشسخ يف قشف٘ َٚؤمتطات٘ عٔ بطٛي١  ايؿعب ايعطبٞ  – 1511َع َٓتكف عاّ  –ٚخالٍ تًو ايفرت٠ 

نٝف إٔ َا ٜكطب َٔ  عٔ أغتٝا٥٘ َٓسٖؿًا  فًكس عرب "دٝٛيٝيت" * بصيو ايًٝيب املػًِ ٚأعرتف ايعسٚ قبٌ ايكسٜل

اْ٘ أَط الٜكسم ٜٚجري األعذاب يف ْفؼ ايٛقت  *مخػ١ األف َػًِ  ٜٗعَٕٛ أضبعني أيفًا َٔ األٜطايٝني ٚنتب نابًٝٛ 

 يًؿذاع١ اييت ٜبسٜٗا ٖصا ايعسز ايكًٌٝ عٓسَا ٜٗامجٕٛ ارتٓازم  ٚميٛتٕٛ . 

١َٚ ٖٞ ايعٌُ ادتسٜس املطبو ايصٟ فادأ ايطأٟ ٜٚكٍٛ فطاْؿٝػهٛ َادتريٟ "قاسب نتاب اذتطب ايًٝب١ٝ " إٔ املكا

 ايعاّ األٜطايٞ ٚاذته١َٛ ايعػهط١ٜ يف تًو ايفرت٠ . 

ٚميهٔ ايكٍٛ بإٔ املؿانٌ املتعًك١ باذتطب ٚايكعٛبات اييت ٚدستٗا إٜطايٝا يف املٝسإ ايسبًَٛاغٞ ٚاذت١ًُ 

قف املعازٟ ايصٟ أختصٙ ايعطب نس ادتٝـ ايعٓٝف١ اييت قاَت بٗا ايكشاف١ األدٓب١ٝ نس إٜطايٝا تعٛز إىل املٛ

 .  االٜطايٞ

اييت أَتالت بايبٝاْات ٚؾها٣ٚ ادتٓٛز َٔ ٚدٛزِٖ يف يٝبٝا ٚشيو بعس  االٜطاي١ٝٚخري زيٌٝ ع٢ً شيو ايكشف 

 فرت٠ مل تتذاٚظ ايػت١ أؾٗط َٔ ايػعٚ .

َٚٔ ٖٓا بسأ اجملاٖسٕٚ سطنتِٗ عتسِٖٚ االميإ باذتل ٚايسفاع عٔ ايعطض ٚاالضض ٚنإ عسز املتطٛعني ضتٛ 

 أٚ يالٜطايٝنييهٔ األٚناع ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ يف يٝبٝا مل تهٔ بايكسض ايصٟ ميهِٓٗ َٔ ايتكسٟ  يٝب٢ٝ 19777

اييت متط بٗا ايبالز إىل  االقتكاز١ٜت اذتاي١ سطبِٗ , فكس نإ ٖٓاى ْكل ؾسٜس يف ايعتاز ٚايصخري٠ , نُا أز

ٖذط٠ ايهجري َٔ أقشاب ايهفا٤ات َٔ يٝبٝا ٚأظزاز األَط غ٤ٛ بعس إٔ غشبت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ نجريًا َٔ َٛظفٝٗا 

 األنفا٤ َٔ يٝبٝا ٚجتاًٖت يف ايٛقت ْفػ٘ َطايب ايًٝبٝني يف األطتطاط يف غًو ادتٓس١ٜ يًسفاع عٔ ايبالز . 

إْصاضا باذتطب ع٢ً ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚيف ايٛقت ْفػ٘ زاضت  ٚدٗت اذته١َٛ االٜطاي١ٝ 1511غبتُرب ٚيف ؾٗط 

َعاضى عسٜس٠ بني االٜطايٝني ٚاجملاٖسٜٔ الغُٝا يف ادتع٤ ايؿطقٞ َٔ يٝبٝا ٚايصٟ ٖٛ َٛنٛع ٖصا ايبشح ٚقس 

أغباب ارتالف ٚايؿكام بِٝٓٗ ايػاؾِ إىل تٛسٝس قفٛف ايًٝبٝني حتت ضا١ٜ ادتٗاز ٚستٛ نٌ  أز٣ ايعسٚإ

 فتٛسسٚا مجٝعًا هلسف ٚاسس ٖٚٛ حتطٜط ايبالز . 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 *. جيولييت . زئيس وشزاء أيطاليا .. ذكس ذلك يف مركساته اخلاصة واليت حتمل أسم " مركسات جيولييت " . 

 *. أحد القادة العسكسيني يف ليبيا . 
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إٔ غعٚ يٝبٝا ئ ٜهٕٛ غ٣ٛ ْع١ٖ تػتػطم ٚقت قكري َعتُس٠ يف شيو ع٢ً املعًَٛات اييت  اٜطايٝاٚقس تكٛضت 

تتشسخ عٔ غ٤ٛ األسٛاٍ زاخٌ يٝبٝا األ إٔ تًو ايعطٚف مل متٓع ايًٝبٝني َٔ تٛسٝس ايكفٛف ٚايعٌُ ع٢ً حتطٜط 

 ايٛطٔ َٔ شيو ايعسٚإ ايػاؾِ . 

ٚاغتطاعت  .1511غبتُرب غ١ٓ 15تطنٝا يف ع٢ً  تعًٔ اذتطبٚمل ٜكعب ع٢ً إٜطايٝا اختالم ايصضا٥ع ايٛا١ٖٝ ي

 .  ايػ١ٓ ْفػٗا أنتٛبط َٔ 8االغتٝال٤ ع٢ً ططابًؼ يف 

يٝبٝا إلٜطايٝا مبكته٢ املعاٖس٠ اييت أبطَت  قاَٚت ايكٛات ايرتن١ٝ اإلٜطايٝني يفرت٠ قكري٠، ٚيهٔ تطنٝا تٓاظيت عٔ

 ايًٝبٕٝٛ اآلٕ إٔ عًِٝٗ إٔ ٜٓعُٛا قفٛفِٗ ٜٚتٛيٛا بأْفػِٗ أَط َكا١َٚ ، ٚأزضى1511أنتٛبط  13بني ايسٚيتني يف 

ايػاس١ًٝ. ٚملا  اؾتست َكا١َٚ ايًٝبٝني يًكٛات اإلٜطاي١ٝ مما ساٍ زٕٚ جتاٚظ غٝطط٠ اإلٜطايٝني املسٕ ٚقس املػتعُط

كا١َٚ نس ايػعٚ نإ ٜتٛىل قٝاز٠ امل ايصٟ اْهِ أمحس ايؿطٜف 1519يٝا اذتطب ايعامل١ٝ األٚىل زخًت إٜطا

 .  بطق١، إىل داْب تطنٝا نس اذتًفا٤اإلٜطايٞ يف 

َجاض زٖؿ١ ايعامل أمجع , نُا أْ٘ آثاض أعذاب ايعامل  االٜطايَٞٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ فكس نإ دٗاز ايًٝبٝني نس ايػعٚ 

ٚبعجت فٝ٘ ضٚح األٌَ ٚايجك١ يف ايٓكط فأْتؿط َا ٜعطف باملس ايكَٛٞ ع٢ً ناف١ ايٓٛاسٞ ٚناْت  اإلغالَٞ

فشػب بٌ ست٢ اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ ضآٖٛا ع٢ً سٝاتِٗ  اإلَسازاتَٔ مجٝع ايسٍٚ اجملاٚض٠ ٚيٝػت  تأتٞ اإلَسازات

َس١ٜٓ  نٛاسٞ يفز ٚظعُا٥ٗا ٚحتطى ْٛاب ايبالهُٛا إىل سطن١ ادتٗاز يف يٝبٝا ٚتطنٛا نٌ ؾئ ٚضا٥ِٗ ٚاْ

 أمحس غٝف ايٓكطيؿٝذ ٚا ايػطبْٞا٥ب ادتبٌ  غًُٝإ ايباضْٚٞططابًؼ ضتٛ َعػهطات ادتٗاز َِٚٓٗ ايؿٝذ 

 طم. ٚبطظت ؾدك١ٝ ؾٝذ ايؿٗسا٤ عُطيػٓٛغٞ يف ايؿَٔ ظعُا٤ ادتٓٛب ٚايٛغط. ٚ ايػٝس امحس ايؿطٜف ا

 بٛسٛاالٚد٢ً بطق٘ ٚضفاق٘ اجملاٖسٜٔ َِٓٗ ايؿٗٝس عبس ايكازض ٜٛغف بٛضسٌٝ ٚايؿٗٝس ايفهٌٝ بٛعُط يف املدتاض

 .  ٚغريِٖ 

يكس أثبت ٖٛأل اجملاٖسٕٚ أِْٗ ٚضغِ ق١ً ايعتاز قازضٕٚ ع٢ً ايتكسٟ ٚحتطٜط ايبالز ٚقس متجٌ شيو يف ايططم 

ايكتاي١ٝ اييت اتبعٗا اجملاٖسٕٚ ٚنٝف١ٝ ٚنع ارتطط اييت نبست ايكٛات ايػاظ١ٜ خػا٥ط نبري٠ الغُٝا يف َٓاطل 

 ادتبٌ األخهط ٚزض١ْ ٚطربم ٚغريٖا . 

ألٍٚ َط٠ يف  اغتعًُتاملسدر بايػالح اذتسٜح ٚايطا٥طات اييت  االٜطايٞا دشافٌ ايػعٚ نإ ايًٝبٕٝٛ قس ٚادٗٛ

 االٜطاي١ٝاهلذُات اييت ٜكّٛ بٗا اجملاٖسٕٚ تطغِ ايكٛات  ٚبسأت 1511األتطاى غ١ٓ  اْػشاباذتطٚب ٚشيو بعس 

١ٝ يف ايبشط ٚأنطط ست٢ أقتكط ٚدٛزِٖ ع٢ً بعض املسٕ ايػاس١ًٝ حتت محا١ٜ بٛاضدِٗ اذتطب االْػشابع٢ً 

 إىل َٗاز١ْ ايًٝبٝني .  االٜطايٕٝٛ

َٝع تًو ايفرت٠ ٖٛ إٔ ايكبا٥ٌ ايًٝب١ٝ شات ايتاضٜذ يف املٓاظعات ايكب١ًٝ قس جتاٚظت خالفاتٗا ٚتعاْٚت  َٚٔ أِٖ َا

نس ايعسٚ ايصٟ ٖادِ أضنٗا ٚزاؽ ع٢ً َكسغاتٗا إ ٖصا ايؿعب بٗصٙ ايتهش١ٝ ٜعطٞ املجٌ األع٢ً ع٢ً نفاح 

 األَِ . 

يف أمسا٤ ايسٍٚ املػتعُط٠ ٚتؿابٗت إىل سس  اختًفت اغتعُاض١ٜبفرتات  اإلغالَٞيكس َطت َععِ زٍٚ ايعامل 

 نبري يف األٖساف ٚايٓتا٥ر . 

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ٍٍ ْٚفٝؼ َٔ أدٌ ططز املػتعُط يٝؼ يف تًو املٓاطل فشػب بٌ  يكس متٝعت املٓاطل ايؿطق١ٝ يف يٝبٝا ببصٍ نٌ غا

  ايٛطٔ.َٔ نٌ ؾرب َٔ تطاب ٖصا 

  -:الرسالة  أهمية
 االٜطايٞ إٔ ايفرت٠ اييت ٜتٓاٚهلا ٖصا ايبشح بايسضاغ١ تعترب َطس١ً ممٝع٠ يف تاضٜذ ادتٗاز ايًٝيب نس األستالٍ

املٓاٚؾات ٚاملعاضى احملسٚز٠ ٚاييت ناْت تٗسف إٜطايٝا َٔ ٚضا٥ٗا إىل أْٗا ضغِ  شيو ألْٗا فرت٠ أتػُت ببعض

يف اذتطب ايعامل١ٝ األٚىل بأٚضٚبا َٚا تطتب عًٝٗا َٔ ايتعاَات َاي١ٝ ٚعػهط١ٜ فٗٞ قازض٠ ع٢ً خٛض  اؾرتانٗا

ٚقس ختًًت تًو ايفرت٠ ايعسٜس َٔ املعاضى  ػٝاغٞاذتطب ألٕ تًو ايفرت٠ فرت٠ ٖس١ْ أتاست اجملاٍ يًتشطى اي

يًكًح ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو دًٛؽ ايططفني ع٢ً طاٚي١ املفاٚنات ٚخاق١ قبٌ قًح يٛظإ  االٜطاي١ٝٚاملػاعٞ 

1511  . 

  داْب تاضٜذ ادتٗاز ايًٝيب بايٓػب١ يًٝبٝني بؿهٌ خام ٚيًعطب بؿهٌ عاّ .  أ١ُٖٝيعٌ أ١ُٖٝ ايبشح تهُٔ يف 

ٚنفاس٘ نس ايػعٚ األٜطايٞ األَط ايصٟ دعٌ ايعسٜس ادتٗاز ايًٝيب  ا١ُٖٝ ٖصا ايبشح َٔ أ١ُٖٝ داْب تاضٜذٚتأتٞ 

 َٔ َٛنٛعات ايسضاغ١ يف ٖصا ادتاْب َٛانٝع تفتكس إىل ايٛثا٥ل اييت تجبت يٓا ايٛقا٥ع 

 ٚيكس أخصت َععِ َٛنٛعات تاضٜذ ادتٗاز ايًٝيب  طابع ايؿُٛي١ٝ يف غطز األسساخ .  

ٚيف ٖصا املٛنٛع ساٚيت إٔ أضنع ع٢ً ضقع١ دػطاف١ٝ َع١ٓٝ خالٍ فرت٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ ٖٚٞ َٛنٛع ٖصا ايبشح 

ع٢ً  اإلداب١نصيو ٛاْب ايط٥ٝػ١ املتعًك١ ب٘ , نصيو ساٚيت مجع نٌ َاي٘ عالق١ بٗصا ايبشح ٚايٛقٛف ع٢ً أِٖ ادت

   -:  أُٖٗاٚايتػاؤالت ٚاييت َٔ  ايٓكاطايعسٜس َٔ 

 يًٝبٝا  االٜطايٞب اذتكٝك١ٝ ٚضا٤ ايػعٚ . األغبا-

  1513.  1511. األٚناع ايساخ١ًٝ يًٝبٝا خالٍ ايفرت٠ َٔ -

 . غٝطط٠ ايًٝبٕٝٛ ع٢ً املٛاقع اذت١ٜٛٝ . -

 . زٚض َسٕ ؾطم يٝبٝا يف ايتكسٟ هلصا ايػعٚ . -

 ايكب١ًٝ.. األٖساف املؿرتن١ اييت ٚسست املكا١َٚ ضغِ ارتالفات -

 يصيو.اجملاٖسٜٔ رتٛض املعاضى ٚٚنع ارتطط املٓاغب١  اغتعساز. -

 .  االٜطايٞاملتٛاي١ٝ ع٢ً دشافٌ ايػعٚ  االْتكاضات. أغباب -

 ّ  1513.  1511يف َسٕ ؾطم يٝبٝا يف ايفرت٠ َٔ  االقتكاز١ٜ. األسٛاٍ -

 -: موضوع الرسالة اختيارأسباب 
  -ًٜٞ : ٖصا املٛنٛع َا الختٝاضيعٌ َٔ أِٖ األغباب اييت زعتين 

 . " يف يٝبٝا  االٜطاي١ٝاألدٓب١ٝ "  يألطُاعايٛقٛف ع٢ً األغباب اذتكٝك١  .1

 املٛقف ايًٝيب َٔ ايػعٚ ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ َع٘ ٚايتكسٟ ي٘ .  .1

  1513.  1511يف ايفرت٠ َٔ َعطف١ األسٛاٍ ايساخ١ًٝ يًٝبٝا َٔ مجٝع ادتٛاْب  .8

  ٚاقتساضارتطط اذتطب١ٝ ٚقازٚ املعاضى بهٌ ثك١  إغرتاتٝذ١ٝزٚض بعض اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ ٚنعٛا  أبطاظ .4
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ايتططم إىل املعاضى اييت خانٗا اجملاٖسٕٚ ايًٝبٕٝٛ خالٍ تًو ايفرت٠ يف َٓاطل ؾطم يٝبٝا ٚنٝف١ٝ  .9

 ايتكسٟ يًعسٚإ ايػاؾِ . 
 ايٛقٛف يف ٚد٘ احملتٌ . زٚض ايكٝاز٠ اذته١ُٝ يألزٚاض " َعػهطات اجملاٖسٜٔ " يف  .0
 ايسٚض اهلاّ ايصٟ يعبت٘ زٍٚ ادتٛاض يف َػاْس٠ سطن١ ادتٗاز ٚايٛقٛف َعٗا .  .0

 

  -: المنهج المتبع في الرسالة 
 

ست٢ ٜتػ٢ٓ يٓا تػط١ٝ ايبشح بايؿهٌ املطًٛب ٚاملتهاٌَ ٚبططٜك١ تٛقًٓا إىل َا ْٗسف إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر  فأْين 

املعًَٛات عٔ األسساخ ٚايٛقا٥ع َٔ  اغتكا٤غأساٍٚ إٔ أتبع املٓٗر ايػطزٟ ايتشًًٝٞ املكاضٕ ٚايصٟ ٜعتُس ع٢ً 

طز َٚكاض١ْ بعض األسساخ ٚاملؤثطات املتؿاب١ٗ َكاض١ْ طتاملكازض املدتًف١ ٚضبطٗا ٚحتًًٝٗا حتًٝاًل عًًُٝا عُٝكًا 

ٚقعت ٚفل ايػطز ايتاضغتٞ ٚايٛقف ايتشًًٝٞ َؤنسًا زٚض اجملاٖسٜٔ زٕٚ َٓطكٞ يألسساخ اييت  بتفػريَٓٗا 

يف  االٜطاي١ٝإغفاٍ زٚض ايكٝازات يف سطن١ ادتٗاز نٝف تطٛضت تًو ايكٝازات ست٢ أقبشت خططًا ٜٗسز املكاحل 

ناف١ ؾطا٥ح اجملتُع بٌ إٔ األَط تعس٣ شيو يٝؿٌُ ؾدكٝات َٔ األقطاض  اؾرتاىٍ ع٢ً شيو  َجايٝبٝا ٚخري

 اجملاٚض٠ . 
 

  -: الرسالة موضوعالدراسات السابقة حول 
 

َطس١ً ايسضاغ١  ٚمشًت َطاسٌ ايػعٚ مبا فٝٗا االٜطايَٞٔ ايهتب اهلا١َ اييت تٓاٚيت نفاح ايًٝبٝني نس ايػعٚ 

ٖصا ايهتاب َٔ تأيٝف . َكطف٢ عًٞ ٖٜٛسٟ  " م يٝبٝا خالٍ اذتطب ايعامل١ٝ األٚىلايٛط١ٝٓ يف ؾطاذتطن١ " نتاب  

 .  1533يٝبٝا  . غًػ١ً ايسضاغات ايتاضغت١ٝ االٜطايٞنس ايػعٚ  ايًٝبٝنيَٓؿٛضات َطنع زضاغ١ دٗاز 

ٖصا ايهتاب َٔ مخػ١ فكٍٛ  ٜعترب ٖصا ايهتاب َٔ ايهتب اهلا١َ يف زضاغ١ اذتطن١ ايٛط١ٝٓ يف ؾطم يٝبٝا ٜٚتأيف

ٚايعطٚف اييت  1511إىل يٝبٝا عاّ  االٜطايٝنيٜبسأ ايباسح اذتسٜح فٝٗا عٔ املكا١َٚ ايٛط١ٝٓ يف بطق١ ٚٚقٍٛ 

قاسبت ٖصا ايٛقٍٛ , ٜٚتشسخ املؤيف ٖٓا عٔ ؾدك١ٝ ايػٝس أمحس ايؿطٜف نأسس ضَٛظ ايٓهاٍ ٚنؿدك١ٝ 

 1511 اتفاق١ٝىل ايتعإٚ ايًٝيب ايرتنٞ يكس ايػعٚ ٚشيو قبٌ قٝاز٠ سػب هلا احملتٌ أيف سػاب نصيو ٜؿري إ

نأْٛض باؾا ثِ ٜتشسخ املؤيف عٔ َعاٖس٠ أٚؾٞ يٛظإ األتطاى  بعض ايهباط ٚاملػؤٚيني بآضا٤ٌ املؤيف ٖٓا يٜٚس

 األتطاى َٔ يٝبٝا .  ٚاْػشاب 1511

يف َكط َٚس٣ املس ايكَٛٞ ايصٟ دػسٙ  االصتًٝعأَا ايفكٌ ايجاْٞ فٝتشسخ عٔ مح١ً ايػٝس أمحس ايؿطٜف ع٢ً 

 .  1519ايتعإٚ بني ايكططٜٔ يف قس شيو ايعسٚإ ايصٟ بسأ بإعالٕ اذتطب يف ؾٗط ْٛفُرب 

نُا ٜػطز ايباسح يف ٖصا ايفكٌ بعض املعاضى اهلا١َ ٚاييت غريت َػاض ايعسٜس َٔ األسساخ َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ 

َٚعطن١ ايػًّٛ ٚغريٖا َٔ املعاضى  لَٚعطن١ بكب .. َعطن١ ايعكاقري املجاٍ َعطن١ ٚازٟ َادس .. َعطن١ ٚازٟ َكت١ً

شيو ايفكٌ ايجايح ٚايصٟ ٜتشسخ عٔ ظٗٛض املًو إزضٜؼ ايػٓٛغٞ ع٢ً  . ٜأتٞ بعساييت سسثت يف تًو ايفرت٠ 

ٚايػٝاغ١ اييت أتبعٗا يف بطق١  ٚؾدكٝت٘ املػطح ايػٝاغٞ يف بطق١ ٜٚتشسخ ٖصا ايفكٌ عٔ ايتعطٜف باملًو

 . يو غٝاغ١ املًو جتاٙ ٚالٜات يٝبٝا ططابًؼ ٚفعإ نص
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ايتكاحل َع اذتطن١ ايػٓٛغ١ٝ  ٚاالٜطايٝني االصتًٝعاٚي١ ٜأتٞ بعس شيو ايفكٌ ايطابع ٚايصٟ ٜتشسخ عٔ ست

اييت  تاالتفاقٝايًتكاحل َع ظعُا٤ اذتطن١ ايػٓٛغ١ٝ نصيو  االٜطايٝني ٚ االصتًٝعٜٚتشسخ املؤيف ٖٓا عٔ َػاعٞ 

 ٚاالتفاقٝاتعهط١َ ٚغريٖا ٜٚعترب ٖصا ايفكٌ َٔ ايفكٍٛ اهلا١َ اييت حتسثت عٔ املعاٖسات  ناتفاق١ٝسسثت 

 ٚضمبا إٔ بعض ايسٍٚ بعس شيو قاضت ع٢ً ْفؼ ايٓٗر ٖٚٞ ٚنع ؾطٚط يًتفاٚض َع ايػري . 

 

قاسبت  بعس شيو ايفكٌ ارتاَؼ ٚايصٟ ٜتشسخ عٔ ضسٌٝ ايػٝس أمحس ايؿطٜف عٔ يٝبٝا ٚايعطٚف اييت ٜأتٞ

 إىل اذتذاظ " املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ"  ٘شيو ايطسٌٝ ٚاألَانٔ اييت أغتكط بٗا قبٌ ٚقٛي

ٚعالق١ أمحس ايؿطٜف باألتطاى ٚايصٟ مت ختكٝل فكٌ ناٌَ يف ٖصا ايبشح عٔ سٝا٠ ايػٝس أمحس ايؿطٜف بعس 

خالق١ تًو األسساخ ٚاييت َجًت سكب١ تاضغت١ٝ يف ايتاضٜذ  أِٖخامت١ ايهتاب ٚاييت ٜػطز فٝٗا املؤيف  تأتٞشيو 

ايًٝيب بعس شيو تأتٞ املالسل ٚاييت ٖٞ عباض٠ عٔ زتُٛع١ َٔ ايٛثا٥ل ٚايطغا٥ٌ بني ايػًطات ايعجُا١ْٝ ٚبني 

ل ايكٝازات ايًٝب١ٝ نصيو ضغا٥ٌ ٚخطابات بني أمحس ايؿطٜف ٚبك١ٝ ايكٝازات يف أضتا٤ يٝبٝا  ٚقس ْكًت ٖصٙ ايٛثا٥

 . َٔ األضؾٝف ايرتنٞ ٚتطمجٗا إىل ايعطب١ٝ األغتاش ْؿأت ضفاعٞ 

عًٝٗا يف ٖصا ايهتاب ٜٚعترب ٖصا ايهتاب َٔ ايهتب  االعتُازتٞ بعس شيو قا١ُ٥ بأِٖ املكازض ٚاملطادع اييت مت تأ

تػًػٌ فٝ٘ بايٛنٛح ٚاياهلا١َ يف ايتاضٜذ ايًٝيب فٗٛ ٜكع يف سٛايٞ ثالمثا١٥ قفش١ متٝع أغًٛب ايباسح 

 َط ايصٟ دعً٘ َٔ أِٖ ايسضاغات ايػابك١ اييت تٓاٚيت بعض دٛاْب ٖص ايبشح  .  ايتاضغتٞ األ

ايرتن١ٝ نس  املكا١َٚ ايًٝب١ٝٚاملتدكك١ يف تاضٜذ ادتٗاز ايًٝيب نتاب "  من الكتب ذات العالقة بهذا الموضوع

تأيٝف . َكطف٢ ساَس أضس١َٛ ٜعترب ٖصا ايهتاب َٔ ايهتب اهلا١َ اييت تٓاٚيت  1111- 1111ايػعٚ األبطايٞ 

 َٔ ايتفكٌٝ .  ٤بؿٞاذتطن١ ايٛط١ٝٓ 

ّ ٜٚكع ٖصا  1533عاّ ايطبع١ ايجا١ْٝ االٜطايٖٞصا ايهتاب َٔ َٓؿٛضات َطنع زضاغ١ دٗاز ايًٝبٝني نس ايػعٚ 

ٚايعطٚف اييت  االٜطايٞس١َ ٜتشسخ فٝٗا عٔ بسا١ٜ ايػعٚ قفش١ , ٜبسأ املؤيف ايهتاب مبك 477ايهتاب يف أنجط َٔ 

 ايطًٝإ .  ٤زتٞؤيف عٔ يٝبٝا قبٌ ٜتشسخ فٝ٘ املقاسبت تًو ايفرت٠ ًٜٞ شيو متٗٝس 

ٚقس قػِ ايباسح ٖصا ايهتاب إىل َسخٌ ٚغت١ فكٍٛ ٚخامت١ تعطض يف املسخٌ إىل زضاغ١ ٚنع يٝبٝا غٝاغًٝا 

َٚس٣  االٜطايٝني ٤زتٞزضاغ١ شتتكط٠ حبٝح ٜتِ فٝٗا حتسٜس ايعٛاٌَ اييت غاعست ع٢ً  ٚادتُاعٝا ٚاقتكازٜا

َػا١ُٖ ايػٝاغ١ ايرتن١ٝ يف نٌ شيو ٜأتٞ بعس شيو ايفكٌ األٍٚ ٚايصٟ ٜتعطض إىل زضاغ١ ٚنع إٜطايٝا 

ايتسخٌ  الٜطايٕٝٛاٚايسٚافع اييت دعًتٗا تٗتِ بًٝبٝا , ٚبني املػاعٞ ايػٝاغ١ٝ اييت قاَت بٗا , ٚنٝف أغتطاع 

 غًًُٝا يف ؾؤٕٚ ايبالز , َٚا ٖٛ زٚض َكطف ضَٚا ايصٟ أفتتح ي٘ فطٚعًا يف يٝبٝا . 

اذته١َٛ  اغتطاعتايٛط١ٝٓ ٚقس أٚنح فٝ٘ املؤيف نٝف اَا ايفكٌ ايجاْٞ فٝتشسخ عٔ بسا١ٜ ايػعٚ ٚاملٛاد١ٗ 

إٜطايٝا يًُسٕ  استالٍيف عًُٗا ايعػهطٟ نصيو  اختصتٗاإعالٕ اذتطب ع٢ً تطنٝا بًٝبٝا ثِ ايصضٜع١ اييت  االٜطاي١ٝ

 ايػاس١ًٝ ٚأُٖٝتٗا بايٓػب١ يكٛات ايػعٚ . 

ٜأتٞ بعس شيو ايفكٌ ايجايح ٚايصٟ ُٜع٢ٓ حبطن١ ادتٗاز يف املٓطك١ ايػطب١ٝ ٚخاق١ ططابًؼ ٚارتُؼ ٚقس ساٍٚ 

 إىل خطٚز اذتا١َٝ ايرتن١ٝ دٓٛب عٔ ايعسٜس َٔ ايتػاؤالت َٓٗا ايعطٚف اييت أزت  اإلداب١ايباسح يف ٖصا ايفكٌ 
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بسأت جتُعات اجملاٖسٜٔ ٚنٝف بسأت املكا١َٚ ايٛط١ٝٓ نصيو ٜتِ َٔ خالٍ ٖصا ايفكٌ عطض  ططابًؼ نصيو نٝف

  1511.  1511  يف َس١ٜٓ ططابًؼ ٚسٛهلا خالٍ ايعاَني  ١ اييت دطتألِٖ املعاضى ادتٗازٜ

ن١ ادتٗاز يف بطق١ ٚشيو َٔ خالٍ زضاغ١ سطن١ ادتٗاز فٝ٘ ايباسح باذتسٜح عٔ سط فٝٓفطزاَا ايفكٌ ايطابع 

ن١ ادتٗاز يف تًو املٓاطل ٚايٛقٛف ع٢ً أِٖ َعاضى ٚاذتسٜح عٔ ايبساٜات اذتكٝك١ ذتطسٍٛ بٓػاظٟ ٚزض١ْ ٚطربم 

ادتٗاز يف َٓاطل ؾطم يٝبٝا ٚجتُع اجملاٖسٜٔ باملعػهطات ٚؾٔ اهلذُات يف نٌ َٔ بٓػاظٟ ٚ زض١ْ ٚطربم 

 . مت بٗا تٓعِٝ املعػهطات ٚايططم اييت 

ٚبٛنُاف َع ايرتنٝع ع٢ً ع١ًُٝ ايتذٗٝعات  عٔ سطن١ ادتٗاز سٍٛ َٓاطل َكطات١  فٝتشسخاَا ايفكٌ ارتاَؼ 

ضى ادتٗاز يف املٓطك١ املصنٛض٠ ٚنٝف متهٔ اجملاٖسٕٚ َٔ ايتكسٟ يًػعا٠ ١ٜ إناف١ إىل ايتططم إىل أِٖ َعاايعػهط

 . 

خامت١ ايهتاب ٚاييت بني فٝٗا املؤيف زٚض األٖايٞ يف قس ايػعٚ يف شتتًف َٓاطل يٝبٝا ثِ قا١ُ٥ بأِٖ  ٚأخريا

عًٝٗا ًٜٞ شيو فٗطؽ بايػٓٛات ٚاألسساخ إناف١ إىل فٗطؽ املالسل ٚايصٟ  االعتُازاملكازض ٚاملطادع اييت مت 

ِٗ ٚبني اذته١َٛ ايرتن١ٝ ٚظعاَات املسٕ يف يٝبٝا ٚقٝازتبني ايعسٜس َٔ ايٛثا٥ل ٚايطغا٥ٌ املتبازي١ بني اجملاٖسٜٔ 

ع٢ً إٔ ٖصا ايهتاب ٜعترب َٔ ايسضاغات اهلا١َ يف ايفرت٠ املتعًك١ بٗصا ايبشح ملا مشً٘ َٔ ايتػًػٌ ايتاضغتٞ 

 يألسساخ . 

ٖٓا إىل زٚض َطنع ادتٗاز ايًٝيب ٚايصٟ َكطٙ َس١ٜٓ ططابًؼ يف تٛثٝل األسساخ ايتاضغت١ٝ ارتاق١  اإلؾاض٠ٚظتب 

َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات ايتاضغت١ٝ صتس نٌ  اآلٕيًٝبٝا ففٞ ٖصا املطنع ايصٟ ٜطًل عًٝ٘  االٜطايٞ االستالٍبفرت٠ 

ٜات ايؿف١ٜٛ املتٛاتط٠ أٚ َٔ خالٍ املكابالت ايطٚٚشيو َٔ خالٍ ا االٜطايٞ االستالٍَا مت تٛثٝك٘ ٚتطمجت٘ عٔ فرت٠ 

إىل ايعطب١ٝ ٜٚعترب ٖصا املطنع  االٜطاي١ٝايؿدك١ٝ َع بعض َٔ ؾٗسٚا تًو األسساخ أٚ عٔ ططٜل ايرتمج١ َٔ 

 ادتٗاز ايًٝيب نس االستالٍ االٜطايٞ يف شتتًف ايفرتات . َطدعًا ٖاًَا يف تاضٜذ 

 

  -: خطة الرسالة
ساٚيت َٔ خالٍ ٖصا ايبشح إٔ أنٕٛ ع٢ً إملاّ بهاف١ ْٛاسٞ اذتٝا٠ يف تًو ايفرت٠ ٚضمبا مل ٜهٔ خالٍ ٖصا ايبشح  

ٖصٙ ايطغاي١ اييت  خط١ ٔتهُتفكٌ خام بسٚض املطأ٠ األ يف بعض املٛاقف اييت دا٤ت َكاسب١ هلصا ايبشح ٚ

11111111 : حتت عٓٛإ دا٤ت
ٚايصٟ ٖٛ عباض٠ عٔ َػتدًل يًتعطٜف  شتتكط ايبشح

 َكس١َإناف١ إىل   فٗطؽ ايبشح ايصٟ ٜبني تطتٝب ايبشح سػب املٛنٛعات ٚتطتٝب ايكفشات بايبشح ًٜٞ شيو 

 االعتُازٚقا١ُ٥ بأِٖ املكازض ٚاملطادع ٚايسٚضٜات اييت مت ٚغطز ألِٖ يٓتا٥ر ايتٛقٝات  ٚخامت١ٚأضبع١ فكٍٛ 

 .  عًٝٗا ٚأخريا َالسل ايبشح  

قس مشٌ ٖصا ايفكٌ ايعسٜس َٔ احملاٚض ٚيًٝبٝا َٚٛقف ايًٝبٝني َٓ٘  االٜطايٜٞٚتشسخ ايفكٌ األٍٚ عٔ بسا١ٜ ايػعٚ 

 متٗٝس إٜطايٝا يػعٚ يٝبٝا ٚايعطٚف بسا١ٜ ٖصا ايفكٌ مت اذتسٜح عٔ ٚايعٓاٜٚٔ اييت َجًت َازت٘ ايع١ًُٝ ففٞ 

 



 ذ
 

 

يٝبٝا عٔ ططٜل إضغاٍ ايبعجات ٚخًل َٓار َٓاغب يًعٌُ يف يٝبٝا نٌ  الستالٍاملكاسب١ ي٘ نصيو ايتُٗٝس ايػًُٞ 

 .  االٜطايٞ شيو ناْت حتت َا ٜعطف بايتُٗٝس ايػًُٞ يًػعٚ

َٔ ايتفكٌٝ عٔ األٚناع ايساخ١ًٝ يًٝبٝا إبإ اذتطب َٔ ْٛاسٞ عسٜس٠ يعٌ أُٖٗا ادتاْب  ٤بؿٞبعس شيو دا٤ اذتسٜح 

   . تطاى ََٓ٘ٚٛقف األ  1511ع٢ً يٝبٝا  االٜطايِٞ ايتططم إىل اهلذّٛ ث ٚاالدتُاعٞ ٚاالقتكازٟغٞ ايػٝا

فبُٛدب ٖصا  اإلٜطايٞٚاييت تعترب ايبسا١ٜ اذتكٝك١ يًػعٚ  1511أٚؾٞ يٛظإ  اتفاق١ٝتٞ اذتسٜح بعس شيو عٔ ٜأ

ايكس٣ ايعُٝل يف ْفٛؽ نٌ  االتفاق١ٝٚقس نإ هلصٙ  إلٜطايٝاايكاحل تٓاظيت تطنٝا " ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ "  عٔ يٝبٝا 

ع٢ً سطن١ ادتٗاز  االتفاق١ٝٚآثاض ٖصٙ  إلٜطايٝاايعطب األسطاض ٚشيو عٓسَا تٓاظيت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ عٔ يٝبٝا 

 .  االتفاق١ٝٚنٝف ٚاد٘ ايؿعب ايعطبٞ ايًٝيب ٖصٙ  االتفاق١ٝٚايعطٚف اييت قاسبت ٖصٙ 

ؾدك١ٝ نإ هلا ايسٚض ايباضظ يف بساٜات سطن١ ادتٗاز بٌ إ زٚضٖا مل  عٔذتسٜح بعس شيو يف ايفكٌ ايجاْٞ ٜبسأ ا

يٝبٝا فكط بٌ تعس٣ شيو يٝؿٌُ ايهفاح نس ايػعا٠ يف األقطاض اجملاٚض٠ أْٗا ؾدك١ٝ ايػٝس أمحس  ٜكتكط ع٢ً

ايؿطٜف ايػٓٛغٞ ففٞ بسا١ٜ ٖصا ايفكٌ ٜبسأ اذتسٜح عٔ ٚالز٠ ٖصا ايبطٌ ٚتطبٝت٘ ٚايؿٝٛر ايصٜٔ تعًِ ع٢ً 

املطانع  ٚاختٝاضاز٠ سطن١ ادتٗاز ٜسِٜٗ بعس شيو ٜأتٞ اذتسٜح عٔ ايعطٚف اييت تٛىل فٝٗا ايػٝس أمحس ايؿطٜف قٝأ

ايهفاح نس ايػعا٠ بعس شيو ٜبسأ اذتسٜح عٔ  اغتُطاضاذتػاغ١ ٚايؿدكٝات اييت نإ هلا األثط ايباضظ يف 

ٚنٝف ٚاد٘ اجملاٖسٕٚ حتت قٝاز٠ ٖصا ايبطٌ قٛات ايػعٚ نصيو متطنع قٛات  ٚاغتُطاضٖاايعًُٝات ايعػهط١ٜ 

س ايكَٛٞ ايصٟ أهلب محاؽ اجملاٖسٜٔ مبؿاضن١ أخٛاِْٗ يف شتتًف ايػاسات اجملاٖسٜٔ ع٢ً اذتسٚز املكط١ٜ ٚامل

ايصٟ خًل ْٛع َٔ   األَطٖٓا إٔ َععِ األقطاض ايعطب١ٝ اجملاٚض٠ ناْت حتت غٝطط٠ ايػعٚ األدٓيب اإلؾاض٠ٚظتب 

ايؿطٜف يف تًو ٚزٚض أمحس اذتُاؽ ايٛطين ٚاملس ايكَٛٞ بعس شيو ٜتططم ايبشح إىل فرت٠ اذتطب ايعامل١ٝ األٚىل 

اذتسٜح  ٜأتٞايهجري بعس شيو  ٤ايؿٞاذتطب ٚايصٟ نإ ٜٗسف إىل محا١ٜ ٚطٓ٘ ٚعسّ ايسخٍٛ يف سطب قس ٜفكس فٝٗا 

عٔ ٖذط٠ أمحس ايؿطٜف إىل تطنٝا ٚايعطٚف اييت قاسبت تًو اهلذط٠ ٚأغبابٗا ٚٚقٛي٘ إىل تطنٝا ٚأثط شيو 

 يطسٌٝ ع٢ً سطن١ ادتٗاز يف يٝبٝا ا

ٖٓاى ست٢  ٚاغتكطاضٙٚأخريًا ٖذط٠ ايػٝس امحس ايؿطٜف َٔ تطنٝا إىل أضض اذتذاظ "املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ"  

 .  1588ٚفات٘ عاّ 

يكس أثبت ٖصا املٓانٌ إٔ األبطاٍ ِٖ ضداٍ ٜهشٕٛ َٔ أدٌ قهاٜا فهإ خري قا٥س ٚأَاّ ٚنإ ي٘ ايسٚض ايباضظ يف 

ايعٚاٜا يف ايعسٜس َٔ املسٕ يف ؾت٢ أضتا٤ ايكاض٠  اْتؿاض زيٌٝ ع٢ً شيو املٓاطل ٚخرييف ايعسٜس  اإلغالّْؿط 

 األفطٜك١ٝ ٚغريٖا . 

أَا ايفكٌ ايجايح َٔ فكٍٛ ٖصا ايبشح فٝتشسخ عٔ أبطظ املعاضى اييت دطت يف ايفرت٠ املصنٛض٠ يف َسٕ ؾطم يٝبٝا 

يك١ً املكازض عٔ بعض املعاضى ٚيهٔ بكسض  , َع َالسع١ إٔ ٖصا ايفكٌ مل ٜؿٌُ مجٝع َعاضى املٓطك١ ايؿطق١ٝ ٚشيو

 ساٚيت إمجاٍ أِٖ املعاضى اييت نإ هلا زٚض ٖاّ يف ْتا٥ر سطن١ ادتٗاز يف َٓاطل ؾطم يٝبٝا .  اإلَهإ

ٚقس ساٚيت َٔ خالٍ ٖصا ايفكٌ زَر األسساخ ٚشيو يرتابط ايك٣ٛ املسافع١ عٔ ايؿطم ايًٝيب يف نٌ َٔ بٓػاظٟ 

ٚظطٚف تًو املٓاطل يف شيو ايٛقت  ربم ٚشيو َٔ خالٍ عطض َٓػل يألسساخ ٚاملعاضىٚادتبٌ األخهط ٚزض١ْ ٚط

 نصيو ايٛقٛف ع٢ً زٚض أٖايٞ تًو املٓاطل يف ايتكسٟ يكٛات احملتٌ . 



 ر
 

 

ٚفل  ٚاْتؿاضِٖبايكٝاز٠ املطنع١ٜ هلِ  ٚايتعاَِٗنُا ٜتططم ٖصا ايفكٌ إىل نٝف١ٝ ٚنع ارتطط بايٓػب١ يًُذاٖسٜٔ 

ارتطط املعٍُٛ بٗا ٚشيو ٚفكًا يطبٝع١ املهإ ايصٟ تساض ع١ًٝ املعاضى ٚقس بطٖٔ ٖٛأل اجملاٖسٕٚ عٔ ضٚح ايتهش١ٝ 

 اييت متجًت يف زسط قٛات ايعسٚ ٚخري َجاٍ ع٢ً شيو قٛافٌ ايؿٗسا٤ اييت قسَت َٔ أدٌ تطاب ٖصا ايٛطٔ  .  ٚاإلٜجاض

ٚايسٚض ايباضظ  1513إىل  1511بني  عٔ سٝا٠ اجملاٖس عُط املدتاض َا ٜتشسخ ٚايصٟ يو ٜأتٞ ايفكٌ ايطابعس شبع

َٔ  ٤بؿٞ ٚايصٟ ٜتشسخ ايفكٌ ارتاَؼًٜٞ شيو  ٗاٚأِٖ املعاضى اييت ؾاضى فٝايصٟ قاّ ب٘ خالٍ ايفرت٠ املصنٛض٠ 

هلِ زٚض باضظ يف قٝاز٠ أزٚاض اجملاٖسٜٔ يف  ٚايصٜٔ نإايتفكٌٝ عٔ أبطظ ايؿدكٝات ادتٗاز١ٜ يف تًو املطس١ً 

إىل َا بعس ايفرت٠ املكطض٠  ايعُطبٗا  ٖٓا إٔ بعض تًو ايؿدكٝات أَتس اإلؾاض٠َٓاطل ادتبٌ األخهط ٚظتب 

يًٝبٝا ٚضمبا مل  االٜطايٞٚأغُٗت يف سطن١ ادتٗاز ايًٝيب فُٝا بعس ٚيهٔ زٚضٖا نإ باضظًا َع بساٜات ايػعٚ , يًطغاي١

ايٛقٛف ع٢ً أِٖ ٚ أبطظ ؾدكٝات  ساٚيت اإلَهإملصنٛض٠ ٚيهٔ بكسض ٜتِ سكط ناف١ ايعٓاقط اهلا١َ يف ايفرت٠ ا

 نس إٜطايٝا يف ايفرت٠ املصنٛض٠ .  نفاح ايًٝبٝني 

ايبشح   ايٛقٍٛ إيٝٗا َٔ خالٍ ٖصا ايبشح ًٜٞ شيو ْتا٥رًٜٞ شيو ارتامت١ ٚاييت تبني زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر اييت مت

  ثِ اِٖ ايتٛقٝات اييت ٜٓكح بٗا يف زضاغ١ َجٌ ٖصٙ املٛانٝع . 

إناف١ إىل شيو  االعتُاز عًٝٗا يف جتُٝع َاز٠ ٖصا ايبشحاييت مت ٚايسٚضٜات  املطادعاملكازض ٚ  قا١ُ٥ بأًِٖٜٞ شيو 

اقع اييت سسثت فٝٗا املعاضى ٚتبني ٖصٙ ارتطا٥ط نٝف١ٝ َالسل بأِٖ ارتطا٥ط ٚارتطط ايعػهط١ٜ اييت تبني أِٖ املٛ

  .ايعػهط١ٜ  طاألٚاَمتطنع اجملاٖسٜٔ ٚفل املٓكٛم عًٝ٘ َٔ ارتطط ٜٚسٍ شيو ع٢ً اْهباط نبري دسًا يف تٓفٝص 
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 نغسو اإلٌطانً ا
 

 

 إٜطايٝا ٚايتُٗٝس يًػعٚ . -

 ايتُٗٝس ايػًُٞ ٫ست٬ٍ يٝبٝا . -

 ا٭ٚناع ايساخ١ًٝ ٗ يٝبٝا ُقبٌٝ ايػعٚ. -

 يٞ ع٢ً يٝبٝا َٚٛقـ ا٭تطاى َٓ٘ اشلذّٛ ا٫ٜطا. -

 ّ 9191يٛظإ ٚأثاضٖا ع٢ً سطن١ اؾٗاز . اتؿاق١ٝ أٚؾٞ . -
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  إٌطانٍا وانتًهٍذ نهغسو . 
يكس دا٤ ايػعٚ ا٭ٜطايٞ يًٝبٝا ع٢ً َطاسٌ َتعسز٠ , ؾكس َٗست إٜطايٝا شلصا ايػعٚ ُٗٝسًا دعًٗا تؿهط ٗ 

  .ايػٝطط٠ ع٢ً ناؾ١ َكَٛات اؿٝا٠ ٗ يٝبٝا 

ٚيهٔ قبٌ شيو هب عًٝٝٓا َعطؾ١ ايٛنع اؾػطاٗ ٚايػٝاغٞ ٭ٜطايٝا قبٌٝ ايػعٚ ٚهب َعطؾ١ ايسٚاؾع 

 ٗتِ بًٝبٝا نٌ ٖصا ا٭ٖتُاّ ٚإػاعٞ ا٭ٜطاي١ٝ يًػٝطط٠ ع٢ً يٝبٝا ٚا٭ْؿطاز بٗا .   اييت دعًت إٜطايٝا ت

ع٢ً ١٦ٖٝ قسّ ُتس َٔ ايؿُاٍ ايػطبٞ إٍ اؾٓٛب ايؿطقٞ سلاٍ ايبشط ؾب٘ دعٜط٠  اٜطايٝاتعتدل 

 اييت ُتس ع٢ً ؾهٌ ٬ٖيٞ ٜٓتٗٞ ططؾاٖا بايبشطإتٛغ٘ تؿكًٗا دباٍ ا٭يب عٔ أٚاغ٘ أٚضٚبا 

َػتك١ً عٔ بعهٗا ٚقس  إَاضاتإتٛغ٘ َٔ اؾٗتٌ ايؿطق١ٝ ٚايػطب١ٝ ٚقس ناْت أٜطايٝا تهِ عس٠ 

 – 1688( ٚغاضٜبايسٟ ) 1681-1681)*نٌ َٔ َاظٜينَػا١ُٖ  1681ؼككت بٝٓٗا ايٛسس٠ غ١ٓ 

 . 1681غ١ٓ  إٜطايٝا( ثِ ؾانتٛضعُاٌْٜٛ * ايصٟ تٛز ًَهًا ع٢ً  1661

سٝح أقبشت  ١1688 ٗ ايذلزٟ ست٢ غٝطط ؾٝهتٛض عُاٌْٜٛ ع٢ً ضَٚا ا٭ٚناع ايػٝاغٝ اغتُطت

ايسخٍٛ اؾُطن١ٝ اييت ناْت غا٥س٠ بٌ  إيػا٤ايب٬ز سط٠ بهاًَٗا ؼت ضا١ٜ ٚاسس٠ ٚتبع شيو 

 1688سٝح بًػت أؾسٖا ٗ غ١ٓ  ا٫قتكاز١ٜايٛسس٠ ؾأز٣ شيو إٍ تطزٟ ا٭ٚناع  إع٬ٕا٭َاضات قبٌ 

 (1ايجٛض٠  ) ؾكاض ايٓاؽ ٜتشسثٕٛ عٔ

ايصٟ  De pert is  تؼ ٌْٜٛ سػِ إٛقـ ٚشيو بتعٌٝ ٚظاض٠ سط٠ بط٥اغ١ زٜدل أضاز إًو ؾٝهتٛض عُا

ايصٜٔ ضأٚا ٗ  اٱٜطايٞساٍٚ إق٬ح ايؿػاز ايػٝاغٞ ،يهٓ٘ مل ٜػتطع ٕعاضن١ أعها٤ ايدلٕإ 

 اٱٜطاي١ٝاؿه١َٛ  اٖتُاّبسأ ٚقس  اٱزاضٟ ؾعاز ٗ عٗسٙ ايؿػاز طْاف٘ نطضًا َكاؿِٗ اؿعب١ٝ ب

اؾاْب١ٝ َع نٌ  ادتُاعات٘ٗ  *ّ عٓسَا ساٍٚ بػُاضى 1686ْٜٛٝٛ  11بًٝبٝا َٓص َعاٖس٠ بطيٌ ٗ 

 (1)ايسٚيتٌ بتْٛؼ  اٖتُاّٱثاض٠  - نٌ َُٓٗا ع٢ً سسٙ-ٚؾطْػا  إٜطايٝأَ ٚؾسٟ 

 . 613 – 659ّ ، م 1691ايكاٖط٠ ،َطابع   ؾذٌ ايعطب ,  ،تط١ْ قُس عًٞ بٛزض٠ ٚيٜٛؼ أغهٓسض ،، ٔ اٚضٚبا ٗ ايكطٌْ ايتاغع عؿط ٚايعؿطٜ دطاْت ٖٚاضٚيس ُدلٕ(. 1)

 ع٢ً ْؿػٗا .  إٜطايٝااَتاظ بك٠ٛ ايعاطؿ١ ايٛط١ٝٓ ٚاعتُس ايٓٛاّ اؾُٗٛضٟ ٗ زع٠ٛ يًٛسس٠ ٚزعا إٍ ططز ايُٓػا ٚاعتُاز  دٓٛٙ*. َاظٜين : قٝازٟ َٔ 

 ٚنع بطْاَر إقتكازٟ ؿٌ إؿانٌ ا٭قتكاز١ٜ ٗ إٜطايٝا  يٞ قاسب ؾهط٠ تٛسٝس ا٭َاضات ا٭ٜطاي١ٝ*. غاضٜبايسٟ. غٝاغٞ إٜطا

 تطزت ا٭ٚناع ا٭قتكاز١ٜ ٗ عٗسٙ ٖا عذٌ بكٝاّ ايجٛض٠   1691*. ؾٝهتٛض عُاٌْٜٛ . أقبح ًَهًا ع٢ً إٜطايٝا 

 .  63- 66، م  1616 . ططابًؼا٫ٜطايٞاغ١ دٗاز ايًٝبٌٝ نس ايػعٚ ايعذًٝٞ ، : َطنع زضتط١ْ عبس ايطٓٔ ،  يٝبٝا أضض إٝعاز ، باٚيٛ َايتٝعٟ , (. 1)

( بإٓاٚضات ايسغتٛض١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٗ  1663 -1691غ١ٓ ٣)(نإ َٔ زٖا٠ ايػٝاغ١ ٗ عكطٙ بإاْٝا ، ُٝع سهُ٘ ايعذٝب ايصٟ زاّ َٔ  1666- 1631*. بػُاضى ) 

  .تاضٜذ أٚضٚبا 
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ٚشيو بعس أغت٤٬ٝ ؾطْػا ع٢ً تْٛؼ ٚقس ٚٗطت أٍٚ أؾاض٠ بصيو ٗ  تؿعط باـططبسأت أٜطايٝا 

ّ ؾكس تكسّ ث٬خ ْٛاب بأغتؿػاض عٔ َػأي١ تْٛؼ ؾهإ ايطز به١ًُ  1661أدتُاع ايدلٕإ ا٭ٜطايٞ 

يٮٖتُاّ  ٚاسس٠ ٖٚٞ أْٓا ) غٛف ْكٍٛ ي٬ٜطايٌٝ زْٚهِ ططابًؼ ( ٚقس ُت ٗ تًو اؾًػ١ ا٭ؾاض٠

 ٝا ٚبسأ ٜكٌ أٖتُاّ ن٬ً َٔ ؾطْػا ٚبطٜطاْٝا بًٝبٝا . بًٝب

تٓاظيت ؾطْػا عٔ ْؿاطٗا ٗ يٝبٝا َكابٌ ايػُاح شلا بأست٬ٍ تْٛؼ ٚعطض  1686ٚٗ قٝـ عاّ 

بطيٌ بإ ؼتٌ أٜطايٝا  ٗ ع٢ً ايٛؾس ا٭ٜطايٞ  - ٚظٜط خاضد١ٝ بطٜطاْٝا -(Salsburyغايعبٛضٟ) 

مت عطض ا٭َط ع٢ً ؾطْػا ٚشيو َٔ أدٌ إػا١َٚ ع٢ً َكط أٚ قدلم يٝبٝا أٚ تْٛؼ ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ 

ٚؾٓٝػٝا َٔ غٝطط٠ ايُٓػا ؾطؾهت ا٭خرل٠  ا٭إٔ ايٛؾس ا٭ٜطايٞ نإ ُٖ٘ ؽًٝل َكاطعيت ٕباضزٜا

ايتٓاظٍ عُٓٗا ٚقس أغؿط عٔ شيو خطٚز أٜطايٝا َٔ َعاٖس٠ بطيٌ ٚقس عاز ايٛؾس ا٭ٜطايٞ بإطايب١ 

٢َُٓ ايٛؾس ا٭ٜطايٞ بٗع١ّ غٝاغ١ٝ عٓسَا مل تػتِٓ أٜطايٝا ؾطق١ بتْٛؼ ا٭ إٔ ؾ طْػا غبكت٘ عًٝٗا ٚقس 

ايعطض ا٭ٕاْٞ ٚايدلٜطاْٞ ٗ أست٬ٍ تْٛؼ ثِ ايعطض ايؿطْػٞ ٗ أست٬ٍ يٝبٝا ، نُا نإ ٗ 

عا١ًَ أَهإ ا٭ٜطايٌٝ اؿكٍٛ ع٢ً بعض ا٭َتٝاظات َٔ ؾطْػا يٛ قبًٛا عطنٗا ع٢ً ا٭قٌ ٗ نُإ َ

أؾطاز دايٝتِٗ بتْٛؼ َعا١ًَ سػ١ٓ ُهِٓٗ َٔ ايعٝـ بػ٬ّ ٗ ٌٚ اؿُا١ٜ ايؿطْػ١ٝ ٚؼُِٝٗ َٔ أثط 

 ايتكًبات ايػٝاغ١ٝ . 

ٚقس ؾعط ا٭ٜطايٕٝٛ بكػط سذُِٗ ايػٝاغٞ ٗ احملاؾٌ ايسٚي١ٝ ٯْؿطازِٖ َطايبِٗ ٚبا٭قطاض ع٢ً 

٘ ٫َؿط َٔ غٝاغ١ ايتشايـ ايسٚيٞ ٚقس ضأٟ ض٥ٝؼ ٚضأٚا أْ ؼكٝكٗا أَاّ أقشاب ا٭ٖساف ا٭غتعُاض١ٜ

أٜطايٝا بصيو اؿًـ  إٔ وػٔ ع٬قات٘ َع ايُٓػا ٚأْهُت 1668ٚظضا٤ أٜطايٝا )نابطٚيٞ ( عاّ 

 ٚبصيو زسًت أٜطايٝا ايػٝاغ١ ا٭غتعُاض١ٜ بسٚض أهابٞ ٚدعًت يٝبٝا ٖسؾٗا ا٭غتعُاضٟ بكٛض٠ ؾعاي١ . 

ايًٝب١ٝ يعس٠ أغباب يعٌ اُٖٗا ايٛطٚف ايساخ١ًٝ َٔ سٝح ايهجاؾ١ يتسخٌ ٗ ايؿ٪ٕٚ ٚضأت أٜطايٝا ا

ايػها١ْٝ ٚاشلذط٠ ايت٢ أقبشت تتعاٜس بؿهٌ نبرل ٫ٚغُٝا إٍ ا٭َطٜهتٌ ٖا أثاض ا٭ٖتُاّ ٗ 

أٜطايٝا اييت ناْت تأٌَ ٗ تٛدٝ٘ ٖصٙ اشلذطات إٍ َٓاطل قطٜب١ َٓٗا ٚنإ ٖصا اشلسف عا٬ًَ 

ا٭غتعُاضٟ ٗ أؾطٜكٝا َٚٓٗا يٝبٝا ٚضَا نإ غعٚ يٝبٝا ٖٛ َؿتاح ايسخٍٛ إٍ  يٝاطاأغاغًٝا ٗ تٛغع أٜ

أؾطٜكٝا ٚخرل َجاٍ ع٢ً شيو غعٖٚا يًشبؿ١ ايصٟ دا٤ نػبب أقتكازٟ غعت إٜطايٝا َٔ خ٬ي٘ إٍ 

  ( 1).  ايػٝطط٠ ع٢ً َٓابع إا٤ ٚقس دٓست ٗ ٖصٙ اؿطب ايهجرل َٔ ايًٝبٌٝ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11.  15،  13، م  1691َكطؿ٢ باظا١َ , بسا١ٜ إأغا٠ أٚ ايتُٗٝس يٰست٬ٍ ، بٓػاظٟ، إهتب١ ا٭١ًٖٝ ، (.قُس 1)
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أٟ ًتٛغع ٗ يٝبٝا ست٢ ٫وسخ بٝٓٗا ٚبٌ بك١ٝ ايسٍٚ ا٭غتعُاض١ٜاجملاٍ ٯٜطايٝا ي ّ ُتطى 1611ٚٗ عاّ 

ٜطاي١ٝ بًٝبٝا مت عكس ايعسٜس َٔ ا٭ا٭غتعُاض١ٜ ٚست٢ ؼكط ا٭طُاع قساّ تتهطض بؿعً٘ إكاحل 

َع أٜطايٝا خٛيت شلا ا٭ْؿطاز بًٝبٝا ؼكٝكًا يطغب١ أٜطايٝا ْؿػٗا ٗ شيو ٚقس ضأت اؿه١َٛ  ا٭تؿاقٝات

ا٭ٜطاي١ٝ ٚنع خط١ ط١ًٜٛ إس٣ يًػٝطط٠ ع٢ً يٝبٝا زٕٚ تعطنٗا ٭ٟ خػا٥ط أقتكاز١ٜ اٚ ٖعا٥ِ 

 احملاٚض اشلا١َ ٚاييت َٓٗا  َٔعػهط١ٜ ٚقس أؾتًُت ٖصٙ اـط١ ع٢ً ايعسٜس 

.. إثاض٠ اٖتُاّ ايطأٟ ايعاّ ا٭ٜطايٞ مٛ يٝبٝا ٕػاْس٠ اؿه١َٛ ا٭ٜطاي١ٝ عٓس أؽاش أٟ قطاض ػاٙ 1

 ايتٛغع ٗ يٝبٝا أٚ ايتسخٌ ٗ ؾ٪ْٚٗا بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ. 

اعٝٗا يًتسخٌ ٗ .. ايكٝاّ بعٌُ غٝاغٞ ٜتهُٔ سح ناؾ١ ايسٍٚ ا٭غتعُاض١ٜ ع٢ً َٛاؾكتٗا ٗ َػ1

ؾ٪ٕٚ يٝبٝا أقتكازًٜا بؿتح ؾطٚع ٕكطف ضَٚا ٗ يٝبٝا ، ٚغٝاغًٝا يٮْؿطاز بًٝبٝا ثِ عػهطٜام 

 يًػٝطط٠ عًٝٗا .

.. ايبشح عٔ إدلضات إكٓع١ شلصا ايتسخٌ ٗ ؾ٪ٕٚ ايب٬ز أَاّ زٍٚ ايعامل ٚقس أغتُط ٖصا ايعٌُ ست٢ 1

سطنتٗا ايكشـ إٛاي١ٝ يًشه١َٛ ا٭ٜطاي١ٝ ، ثِ ادطا٤  ّ ٚنإ قس َط ع١ًُ أع١َٝ٬ 1111غبتُدل 

 ٭ٜطايٝا اتكا٫ت ع٢ً َػت٣ٛ غٝاغٞ نبرل ٭قٓاع ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ع٢ً إٔ تهٕٛ يٝبٝا ٖسؾًا أغتعُاضٜا

ٚقس اضاز ا٭ٜطايٕٝٛ بصيو نُإ َٛاؾك١ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ٖصٙ ع٢ً ايٛقٛف إٍ داْبِٗ ٗ َػاعِٝٗ بًٝبٝا 

 اع نٌ زٚي١ ع٢ً سس٠ بأٯتؿام َعٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ .            ؾعًُٛا ع٢ً أقٓ

ؾؿٞ ؾطْػا ضأت أٜطايٝا أْ٘ ٫ؾا٥س٠ َٔ َكاطع١ ؾطْػا يصيو عٌُ ٚظٜط اـاضد١ٝ ا٭ٜطايٞ إٍ عكس 

اتؿام َع اؿه١َٛ ايؿطْػ١ٝ يهُإ َعا١ًَ أؾطاز اؾاي١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ٗ تْٛؼ َعا١ًَ سػ١ٓ ؾتشػٓت 

ُٗا ثِ عكست أتؿاق١ٝأْتٗت َٛدبٗا اؿطب ا٭قتكاز١ٜ ٚمت َٔ خ٬شلا ؽؿٝض ايطغّٛ ايع٬قات بٝٓ

أسذلاَأٜطايٝا َكاحل ؾطْػا ١ إناؾ١ إٍ اتؿاق١ٝ أنس َٛدبٗا اؾُطن١ٝ ٚؽؿٝـ ايكٝٛز ايتذاضٜ

 (1بإػطب ، َكابٌ تٓاظٍ ؾطْػا ٭ٜطايٝا عٔ ناؾ١ ْؿاطاتٗا بًٝبٝا . )

ع٢ً  1181ٚظٜط خاضد١ٝ أٜطايٝاعاّ  (giuliobernetti)عٌُ دٛيٝٛبطْٝيت ٚؾُٝا ىتل بدلٜطاْٝا ؾكس

ّ ٕٛاق١ً ايتٛغع بأؾطٜكٝا ٚٗ ٖصا ايٛقت ناْت  1668ػسٜس ا٭تؿام ايصٟ عكس َع بطٜطاْٝا عاّ 

بطٜطاْٝا ٗ اَؼ اؿاد١ إٍ قساق١ أٜطايٝا ٚعسّ إػاؽ َكاؿٗا ا٭غتعُاض١ٜ بؿطم أؾطٜكٝا ٚإشا 

 ٖصا ايٛاقع ؾإٔ بطٜطاْٝا غتشؿٜ عل أٜطايٝا ٗ يٝبٝا ع٢ً إٔ تػاْس إٜطايٝا بطٜطاْٝا سسخ َا ٜػرل

 ( 1َكابٌ شيو ٗ قه١ٝ أست٬شلا ٕكط ٚأ٫ تٓشاظ بطٜطاْٝا إٍ ضٚغٝا أٚ ؾطْػا . )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  15،  13 ، م 1691، بٓػاظٟ، إهتب١ ا٭١ًٖٝ ،  ي٬ست٬ٍبسا١ٜ إأغا٠ أٚ ايتُٗٝس قُس َكطؿ٢ باظا١َ , (.1)

   155، 153ّ  م  1611(، برلٚت ،إطبع١ ايؿ١ٝٓ اؿسٜج١  1611- 1661(. أٓس قسقٞ ايسداْٞ ,  يٝبٝا قبٌٝ ا٭ست٬ٍ ا٭ٜطايٞ )1)
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ع٢ً  1181عاّ ٚظٜط خاضد١ٝ أٜطايٝا (giuliobernetti)ؾكس عٌُ دٛيٝٛبطْٝيت ٚؾُٝا ىتل بدلٜطاْٝا

ّ ٕٛاق١ً ايتٛغع بأؾطٜكٝا ٚٗ ٖصا ايٛقت ناْت  1668عاّ  ػسٜس ا٭تؿام ايصٟ عكس َع بطٜطاْٝا

ا ا٭غتعُاض١ٜ بؿطم أؾطٜكٝا ٚإشا بطٜطاْٝا ٗ اَؼ اؿاد١ إٍ قساق١ أٜطايٝا ٚعسّ إػاؽ َكاؿٗ

سسخ َا ٜػرل ٖصا ايٛاقع ؾإٔ بطٜطاْٝا غتشؿٜ عل أٜطايٝا ٗ يٝبٝا ع٢ً إٔ تػاْس إٜطايٝا بطٜطاْٝا 

 (1)١ أست٬شلا ٕكط ٚأ٫ تٓشاظ بطٜطاْٝا إٍ ضٚغٝا أٚ ؾطْػا . َكابٌ شيو ٗ قهٝ

ٚقس ناْت َػاعٞ إٜطايٝا ٗ ايعٌُ ع٢ً أقٓاع باقٞ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ َػاْستٗا ٗ ععَٗا ايتسخٌ ٗ 

ٚقس مت ايتٛقٝع ٗ ٖصٙ ايعٜاض٠ ع٢ً ا٭تؿام  1181ؾ٪ٕٚ يٝبٝا سٝح ُت ظٜاض٠ ًَو إٜطايٝا يطٚغٝا عاّ 

ا٭غتعُاض١ٜ ٗ يٝبٝا َكابٌ َػاْس٠ أٜطايٝا  ،مت َكتهاٙ أعذلاف ضٚغٝا بإػاعٞ ا٭ٜطاي١ٝتٌ بٌ ايسٚي

اـُؼ سٝٓصاى  س٠ ايسٍٚ ايهدل٣ن١ٝ ، ٚقس نُٓت أٜطايٝا بصيو َػاْشلا ٗ َػأي١ إها٥ل ايذل

ف ايػٝاغ١ٝ ، ٚأقبشت ايٛطٖٚٚٞ ؾطْػا ٚإاْٝا ٚبطٜطاْٝا ٚضٚغٝا اخل   بأٚضٚبا اييت ناْت ؽؿاٖا

َٗٝأ٠ يًتسخٌ ٗ يٝبٝا عػهطًٜا ، ٚتطادع ٖصٙ ايسٍٚ اييت نُٓت شلا سل ايتسخٌ ٗ ؾ٪ٕٚ يٝبٝا إشا 

ٚزٍٚ سٛض ايبشط  ايسٍٚ َٔ ع٬قات بايعامل ا٭غ٬َٞتهطضت َكاؿٗا ْتٝذ١ شلصا إٛقـ ، ٕا شلصٙ 

هأَ َعٗا َٔ أدٌ ايػٝطط٠ ٖٚهصا نُٓت إٜطايٝا َػاْس٠ ايك٣ٛ ايع٢ُٛ ٗ أٚضٚبا يًت إتٛغ٘ ، 

  ( .1يٝبٝا ) ع٢ً
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  111(. قُس َكطؿ٢ باظا١َ ، َطدع غابل ، م 1) 

     .  159,  155,  َطدع ايػابل   م  أٓس قسقٞ ايسداْٞ (.1)    
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  انتًهٍذ انسهًً الحتالل نٍبٍا . 
 

سِٖ ٗ ايعسٜس عًُت أٜطايٝا ع٢ً ايتسخٌ ايػًُٞ ٗ ايؿ٪ٕٚ ايًٝب١ٝ سٝح ضأٚا إٔ يٝبٝا ّهٔ إٔ تؿٝ

َٔ ا٭َٛض يعٌ أُٖٗا سٌ َؿه١ً إٗادطٜٔ ٚشيو بتٛدِٝٗٗ إٍ يٝبٝا ٚا٭َط ايجاْٞ إسٝا٤ ايذلاخ 

ايطَٚاْٞ نُا لس إٔ َٛقع يٝبٝا ا٭غذلاتٝذٞ ٚاَهاْٝتٗا ا٭قتكاز١ٜ ناْت ٖٞ ا٭خط٣ أٖساؾًا 

ٛدٗٛا إٍ ايتسخٌ ايػًُٞ ٚقس دعًت َٔ يٝبٝا ٖسؾًا اَاّ أٜطايٝا  َٚٔ أدٌ ؼكٝل نٌ تًو ا٭ٖساف ت

عُست إٜطايٝا إٍ أغتدساّ ايعسٜس َٔ ايٛغا٥ٌ يًتُٗٝس ايػًُٞ ٚقس ُجًت ٗ ا٭ٖتُاّ باؾاي١ٝ 

إناؾ١ إٍ إضغاٍ ايبعجات ا٭غتهؿاؾ١ٝ إٍ ا٭ٜطاي١ٝ بًٝبٝا نصيو ؾتح ؾطع ٕكطف ضَٚا ٗ يٝبٝا 

 ( . 1يٝبٝا )

ٝا ايعسٜس َٔ اؾايٝات نايؿطْػ١ٝ ١ٝ ؾكس ناْت تٛدس بًٝبَٚٔ ْاس١ٝ ا٭ٖتُاّ باؾايٝات ا٭ٜطاي

يعٗس ٚقس نإ يٛدٛز اؾاي١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ بًٝبٝا تاضٜذ ّتس إٍ اٚا٭غبا١ْٝ  ،  ٚاشلٛيٓس١ٜ ٚا٭ٜطاي١ٝ

ناْت ٖٓاى ْؿاطات ػاض١ٜ ٗ سٛض ايبشط إتٛغ٘ ٚأغتُطت ٖصٙ ٚ(  1611 -1818ايكطَاًْٞ )

ّ ؾتشت  1681_( ٚبعس ايٛسس٠ ا٭ٜطاي١ٝ  1111 -1611ُاْٞ ايجاْٞ )ايع٬قات أثٓا٤ ايعٗس ايعج

إٜطايٝا قٓك١ًٝ شلا َس١ٜٓ ططابًؼ يتتٍٛ ضعا١ٜ ؾ٪ٕٚ أٜطايٝا َٚكاؿٗا ٗ يٝبٝا ، ٚقس بًؼ عسز أؾطاز 

ٚناْٛا ٜؿتػًٕٛ بايتذاض٠ ٚايكٝس ايبشطٟ ٚبعض اؿطف ا٭خط٣ ْػُ٘  817 م1181ٛاؾاي١ٝ عاّ 

نإ َِٓٗ  1188ز٠ َٔ يٝبٝا ، ٚقس إظزاز ايعسز قبٌٝ ايػعٚ ا٭ٜطايٞ ست٢ ٚقٌ إٍ ٗ َٓاطل َتعس

أغتُطٚا ٗ ْؿاطِٗ إٜطايٌٝ  َٔ بِٝٓٗ ٜٗٛز َٛاطٔ إٜطايٞ ٗ زض١ْ ٚنإ 18ْػ١ُ ٗ بٓػاظٟ  118

َٗس ٚدٛز اؾاي١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ؿهَٛتٗا ع١ًُٝ إقٓاع ايػًط١  ايتذاضٟ نُٔ ْؿاٙ َكطف ضَٚا  

١ٝ بايػُاح  شلِ بايٓؿاطات ايتذاض١ٜ اييت غاُٖت ٗ تعاٜس عسز ا٫ٜطايٌٝ ٚقس بطضت تعاٜسِٖ ايعجُاْ

ٖصا عٓسَا بسات اؿه١َٛ ا٭ٜطاي١ٝ بإْؿا٤ ؾطع ٕكطف ضَٚا ٚإساضؽ ٚايبعجات اييت أقبشت ؾٝٗا 

٭َط ايصٟ بأْؿا٤ ايعسٜس َٔ إكاْع َٚعاقط ايعٜتٕٛ ا ٚٚا٥ـ  ؾاغط٠ ٚقس قاّ ؾطع إكطف بأْؿا٤

ؾطض ع٢ً اي٠٫ٛ ايعجُاٌْٝ ايػُاح شلِ بسخٍٛ يٝبٝا سٝح بًؼ عسز ا٭ٜطايٌٝ  أنجطَٔ ايـ ْػ١ُ ٗ 

 ( 1ْٝع َسٕ يٝبٝا )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  615(. أٓس قسقٞ ايسداْٞ ، َطدع غابل ، م1)

 .  19،  15، 13ناٚضٚ, يٝبٝا أثٓا٤ ايعٗس ايعجُاْٞ ايجاْٞ ، ت. َطنع دٗاز ايًٝبٌٝ ، م  (. ؾطْؿٝػه1ٛ)
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َٔ إسٕ ايًٝب١ٝ ْصنط َٓٗا َساضؽ اؾاي١ٝ  ٗ ايعسٜسه١َٛ ا٭ٜطاي١ٝ إساضؽ اؿ ٚقس أْؿأت

ٖا َهٔ نُا ُجٌ ْؿاطِٗ ا٭قتكازٟ ٗ ايػٝطط٠ ع٢ً ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ  ا٭ٜطاي١ٝ ٗ بٓػاظٟ

إٍ ٓا١ٜ أٜطايٝا َٔ أهاز سذ١ أَاّ ايسٍٚ ا٭خط٣ َؿازٖا : إٔ أؾطاز اؾاي١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ٗ ساد١ 

 ( 1ّ ) 1111 غ١ٓ  عػهط١ٜ شيو ايصٟ ٚضز عٓس إع٬ِْٗ يًشطب عًٞ يٝبٝا

يكس نإ َكطف ضَٚا أسس ايٛغا٥ٌ اشلا١َ اييت أغتػًٗا ا٭ٜطايٕٝٛ يًتسخٌ ايػًُٞ ٗ يٝبٝا ؾكس 

 ا٭ٜطايٌٝ .  ع٢ً ٜس فُٛع١ َٔ ا٭ثطٜا٤ 1668تأغؼ َكطف ضَٚا ٗ ؾٗط َاضؽ عاّ

َع ٚبسأ ْؿاط٘ ايطزلٞ بعس تٛقٝع ايعكس بطَٚا  1181س مت ؾتح ؾطع يًُكطف عاّ ٚبايٓػب١ يًٝبٝا ؾك

ضدب باؾا " ٚمت َٛدب شيو ؾتح ايعسٜس َٔ ايؿطٚع ٗ نٌ َٔ زض١ْ ٚبٓػاظٟ ٖجٌ ايػًطإ ايعجُاْٞ "

إناؾ١ إٍ ايؿطع ايط٥ٝػٞ ٗ َس١ٜٓ ططابًؼ ٚبايطغِ َٔ إٔ ٖصا إكطف نإ ًَهًا يًكطاع اـام 

يسعِ إايٞ ي٘ نإ َٔ ططف اؿه١َٛ ا٭ٜطاي١ٝ ٚايؿاتٝهإ ٚقس ناْت ؾطٚع إكطف ٗ ؾإٔ ا

طاي١ٝ اييت ناْت تطغٌ إٍ يٝبٝا ٚضغِ ايٛطٚف ا٭ٜ يٝبٝا تكّٛ بتػط١ٝ َكاضٜـ ايبعجات ا٭غتهؿاؾ١ٝ

اييت أساطت بإكطف ؾكس نإ ي٘ ايعسٜس َٔ ايٓؿاطات اييت أغُٗت إٍ سس نبرل ٗ ا٭غتعُاض 

ا٭ٜطايٞ َٚٔ بٌ ٖصٙ ايٓؿاطات ايٓؿاٙ ايتذاضٟ ؾكس ٚدس ؾطع إكطف ؾطق١ َٓاغب١ ٗ ايكٝاّ 

بٛب عٔ ٗ ايػًع ايٛط١ٝٓ ٚايكٓاعات ايٝس١ٜٚ نُا نإ ٜكّٛ بؿطا٤ اؿايعسٜس َٔ ا٭عُاٍ ايتذاض١ٜ ب

 (1)ططٜل ٚنا٫ت٘ ايتذاض١ٜ 

طٖٔ ايتادط ؾ٦ًٝا ٜػاٟٚ َا ٜػتًُ٘ َٔ نُا نإ ؾطع إكطف ٜكطض ايتذاض أَٛا٫ً ٗ َكابٌ إٔ ٜ

ْكٛز ٚنإ ٗ يٝبٝا ٗ تًو ايؿذل٠ نجرل َٔ إطابٌ ٜكطٕٚ ايٓاؽ ٚنإ َعُِٛٗ َٔ ايٝٗٛز ٚقس 

تسخًت ايكٓك١ًٝ ا٭ٜطاي١ٝ عس٠ َطات تطايب بتػسٜس زٜٕٛ إكطف َٔ بعض ايتذاض أٚتػذٌٝ ًَه١ٝ 

ٝس اؾسٟ يًػعٚ ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ؾكس أقسض اي٠٫ٛ ايطٖٔ يكاحل إكطف بططٜك١ ضزل١ٝ ٖٚصا ٖٛ ايتُٗ

 (1) ا٭تطاى قطاضًا َٓع ْكٌ ًَه١ٝ ا٭ضض يػرل ايًٝبٌٝ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11ّ ، م 1666َكاٍ ٗ ف١ً ايؿٗٝس ، ايعسز ايطابع  ،َكسَات اؿطب اايًٝب١ٝا٭ٜطاي١ٝ ، َكطؿ٢ ساَس,. (1)      

  .  611(. أٓس قسقٞ ايسداْٞ ، َطدع غابل ، م1) 

 ،ف١ً ايبشٛخ  1611- 1611ض ،  َكطف ضَٚا ٚايػًطات ايعجُا١ْٝ ٗ ايٛقٛف نس ايتػًٌ ا٭ٜطايٞ إٍ يٝبٝا عكٌٝ ايدلبا (.6) 

 .  166- 166، م  1661ايتاضى١ٝ ، ايػ١ٓ ايطابع١ ، ايعسز ايجاْٞ ،           
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ض َٔ ٛغِ ا٭َطاٚشيو ْتٝذ١ تصبصب َ -ٚع٢ً قعٝس أخط ؾكس أغتػٌ ايتذاض ٚطٚف إٛاطٌٓ ايػ١٦ٝ  

٭عتُاز َعِٛ ايػهإ ع٢ً ايعضاع١ ٚتطب١ٝ اؿٝٛاْات ٚخاق١ ٗ إٓاطل ايػاس١ًٝ ٚ-عاّ إٍ آخط

ايعجُا١ْٝ يًُٛاطٌٓ ٗ ْع ايهطا٥ب بططم تعػؿ١ٝ ٗ َعِٛ اؿا٫ت ٚغرل  اٱزاض٠نصيو غ٤ٛ َعا١ًَ 

اح  عٌُ إكطف شيو َٔ ايعٛا٥ل اييت خًكت ْٛعًا َٔ ايؿطاؽ ٚغ٤ٛ ا٭ٚناع نٌ ٖصا غاِٖ ٗ ل

 1186يصٟ سٌ ٗ ايب٬ز عاّ إهططب١ ْتٝذ١ يًذؿاف َج٬ً نا َػتؿٝسًا َٔ تًو ا٭ٚناع ا٭قتكاز١ٜ

ّ َٚٔ خ٬ٍ شيو ؾكس بازض إكطف إٍ ؾطا٤ ا٭ضانٞ ٚأقطاض احملتادٌ ٚضٖٔ َػاسات ؾاغع١ َٔ 

عٔ ٚقٍٛ فُٛع١ َٔ  ايكٓكٌ ا٭ٜطايٞ ) بطْابٞ ( عٓ٘ ا٭ضانٞ ٚخرل زيٌٝ ع٢ً شيو َا أؾكح

ا٭ٜطايٌ يػطض ؾطا٤ أضض ؾها٤ ٭قا١َ َعاضع ِٛشد١ٝ ٖٚصا إٛقـ ٜٛنح َس٣ َػا١ُٖ اؿه١َٛ 

ا٭ٜطاي١ٝ ٗ ايتشطٜض ع٢ً ؾطا٤ ا٭ضانٞ ٚايتٛغع ا٭غتٝطاْٞ ع٢ً سػاب إٛاطٌٓٝ ايًٝبٌٝ ، نُا 

٬ز ٖصا ا٭َط ٚادٗت٘ ايعسٜس َٔ أباْت عٔ ضغب١ ايكٓكٌ ٗ ايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ عسز ا٭ٜطايٌٝ بايب

ٗ ايٓٗا١ٜ إٔ ا٭ضانٞ ًَهًا يطداٍ ايكبا٥ٌ ٫ٚول يًسٚي١ إٔ ت ن١ ا٭ إٔ اؿه١َٛ ايذلن١ٝ قطضضإعا

تتكطف ؾٝٗا يػرلِٖ ٚقس أظزازت َطاقب١ ْؿاٙ اؾاي١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ ٚأخصت تتابع ْٝع 

 (1ا٭دطا٤ات زاخٌ يٝبٝا . )

عجات ا٭غتهؿاؾ١ٝ زٚضًا ٖاَا ٗ ايتُٗٝس شلصا ايػعٚ ا٭غتعُاضٟ ٚقاَت ٖصٙ ايبعجات بأٍٚ نُا يعبت ايب

اا٭زٚاض اييت أغتػًٗا ا٭ٜطايٕٝٛ يًتعطف ع٢ً أقتكازٜات يٝبٝا ٚاُٖٝتٗا ا٭غذلاتٝذ١ٝ ٚأٚناعٗا ايعػهط١ٜ 

ت يٝبٝا ٚنإ أبطظٖا بعج٘ ٚنٝؿ١ٝ ا٭غتؿاز٠ َٔ أست٬شلا ٚقس خطدت ايعسٜس َٔ ايبعجات ايهؿؿ١ٝ اييت ظاض

َٔ َطنع ٬َْٝٛ ٚأخط٣ َٔ َطنع ايسضاغات ا٭غتعُاض١ٜ ا٭ٜطاي١ٝ ٚقس نإ ٖسف ٖصٙ ايبعج١ ٖٛ تكِٜٛ 

غٝاغٞ يًب٬ز ايًٝب١ٝ إش ظاضت ٖصٙ ايبعج١ ططابًؼ ٚبٓػاظٟ ؾه٬ً عٔ إٔ ٖٚٓاى نجرل َٔ ايطس٬ت قاّ 

ٗا ٚعازات ٚتكايٝس أًٖٗا ٚأَهاْات ايب٬ز ايعػهط١ٜ ٚعٓسَا أقشابٗا بعٜاض٠ إسٕ ايًٝب١ٝ ٚأطًعٛا ع٢ً َعإ

ضدع ٤٫ٖٛ ايطساي١ إٍ أٜطايٝا أخصٚ ٜٓؿطٕٚ ايسعاٜات ٖٓاى ٭شلاب َؿاعط ايؿعب ا٭ٜطايٞ مٛ ايتٛغع 

اـاضدٞ ٚأغتػًِٗ ايػاغ١ ا٭ٜطايٕٝٛ ٗ ايٓؿاٙ ا٭ع٬َٞ يتدلٜط سطنتِٗ ا٭غتعُاض١ٜ مٛ يٝبٝا ظاْب 

 ( 1ٝاغٞ ٚايعػهطٟ أَاّ ايؿعب ا٭ٜطايٞ)ايعٌُ ايػ

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  66، م  1611حملات عٔ ا٭ٚناع ا٭قتكاز١ٜ بًٝبٝا أثٓا٤ ايعٗس ا٭ٜطايٞ ، تْٛؼ ايساض ايعطب١ٝ يًهتاب قُس ايؿطنػٞ , (. 1) 
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ٚقس يعب َكطف ضَٚا زٚضًا ٖاًَا ٗ تػط١ٝ َكاضٜـ ايبعجات اييت أضغًت بعس تأغٝػ٘ َٚٔ اِٖ ٖصٙ ايبعجات 

ّ نصيو بعج١  1111اييت دا٤ت يسضاغ١ أَها١ْٝ ٚدٛز إعازٕ ايهدلٜت١ٝ ـًٝر غطت  (ؾًٝٝبٛ) بعج١ إٗٓسؽ

اجملاٖسٕٚ أعها٤ٖا عٓس بسا١ٜ قبٌ بسا١ٜ ايػعٚ ٚقس أغط  1111اّ ايهْٛت غؿٛضظا اييت قسَت إٍ يٝبٝا ع

)) اييت غٛف ٜأتٞ  بعس تٛقٝع َعاٖس٠ اٚؾٞ يٛظإ 1111ايػعٚ ٚبكٛا ٗ ا٭غط ست٢ أطًل غطاسِٗ ٗ عاّ 

 (1). ((  ٫سكًا اؿسٜح عٓٗا

قاّ إكطف بعس٠ َبازضات أخط٣ نإ اشلسف َٓٗا ايتعذٌٝ بايعٌُ ايعػهطٟ عٓسَا أؾتست إعاضن١ 

ٖساف ٚشيو بتٛؾرل بعض ايٛط١ٝٓ نس ايٓؿاٙ ا٭ٜطايٞ بايب٬ز ٚقس اغتطاع إكطف ؼكٝل بعض ا٭

عس٠ أعُاٍ بؿعٌ إػاعسات إاز١ٜ ٕا قاّ ب٘ َٔ َؿاضٜع ٗ يٝبٝا سٝح َهِٓٗ َٔ ايكٝاّ ب ا٭َهاْات َجٌ

ع٢ً تطنٝا ؿُا١ٜ َكاؿٗا  استذاداتٗاؾكس َهٔ اؿه١َٛ ا٭ٜطاي١ٝ َٔ أهاز َدلض أؽصت٘ شضٜع١ ٗ 

ٚايكا١ً٥ بأْ٘ إشا مل تتعٗس اؿه١َٛ ايذلن١ٝ ضزلًٝا عُاٜتٗا ؾتػتػٌ ايك٠ٛ يصيو ، َٚع َا سكك٘ إكطف َٔ 

اى عٓسَا أتػعت زا٥ط٠ لاح أغتعُاضٟ غاِٖ ٗ خًل ؾعٛض َٓا٨ٚ يٮٜطايٌٝ يس٣ إٛاطٌٓ ٚيس٣ ا٭تط

 إٍ إػاَط٠ ٤غرل إٔ ٖٓاى عٛاٌَ أزت إٍ ؾؿٌ غٝاغ١ ايتػًػٌ ايػًُٞ ٚأددلت أٜطايٝا ع٢ً ايًذْٛؿاطات٘  

   ( 1) -ايعػهط١ٜ َٚٔ أِٖ ٖصٙ ايعٛاٌَ :

خطاض احملسق١ ب٘ بعس إ ٚقعت تْٛؼ َٚكط  ٗ قبه١ ا٭غتعُاض ايؿطْػٞ ٜك١ٛ ايؿعب ايًٝيب ػاٙ ا٭ .1

 ٚا٭لًٝعٟ . 
 َٛقـ بعض اي٠٫ٛ ايعجُاٌْٝ ٚأعاقتِٗ يًُكاحل ا٭ٜطاي١ٝأغتذاب١ يًهػٛٙ ايؿعب١ٝ إػتُط٠  .1
 أػا٠ ايػٝاغ١ ايعجُا١ْٝ إٍ خًل قطاع يًُكاحل ا٭دٓب١ٝ ٗ يٝبٝا بأهاز َٓاؾػٌ يًٓؿٛش  .1

 ا٭قتكازٟ ٚايجكاٗ ا٭ٜطايٞ.      

يؿت ا٭ْتباٙ إٍ ايٓٛاٜا ا٭ٜطاي١ٝ َٔ خ٬ٍ ايتكطوات ايع١ًٝٓ ٚايبٝاْات ٚاـطب َٚكا٫ت ايكشـ  .7

 " )) إشا مل ْصٖب مٔ إٍ يٝبٝا ؾػتصٖب إيٝٗا زٚي١ أخط٣ ((  geoliettiع٢ً مٛ تكطٜح دٛيٝيت " 
 ( 7ايٓؿٛش ٗ ايؿُاٍ ٚايٛغ٘ ا٭ؾطٜكٞ . )ايؿطْػٞ سٍٛ تٛغٝع َٓاطل  -ايكطاع ا٭لًٝعٟ .1

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  111، م 1611(.اًََٝٝٛٛضٟ ، ايطساي١ ٚإػتهؿـ اؾػطاٗ ٗ يٝبٝا ، ت خًٝؿ١ ايتًٝػٞ ، ططابًؼ ، َطبع١ ايؿطداْٞ ، 1)

 ، تعطٜب قُس ا٭غط٢ .  1636َ٪ضخ١ ٗ  6(. َطنع دٗاز ايًٝبٌٝ ، ؾعب١ ايٛثا٥ل ، ايٛثٝك١ ضقِ 1)

  99، م  1613ُط ،  ايػعٚ ا٭ٜطايٞ يًٝبٝا ، َهتب١ ايؿطداْٞ ، ططابًؼ يٝبٝا ، ايطبع١ ا٭ٍٚ (. اايؿتٟٝٛ ، َٓكٛض ع6)

 .  111. م اًََٝٝٛٛضٟ ، ايطساي١ ٚإػتهؿـ اؾػطاٗ ٗ يٝبٝا(. 3)
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ٖصٙ ايعٛاٌَ نًٗا أسبطت غٝاغ١ ايتػًػٌ ايػًُٞ ٚأضغُت أٜطايٝا ع٢ً ضنٛبٗا اؿطب اييت ناْت  

ا ٚيهٔ ٖصا ايعٌُ تطًب َٓٗا ١ًٓ غٝاغ١ٝ دسٜس٠ ؼكٌ َٛدبٗا ع٢ً َٛاؾك١ ؽؿ٢ َٔ ْتا٥ذٗ

ايسٍٚ ايهدل٣ ، ٚنإ إٔ أؾًشت أٜطايٝابإتكا٫تٗاٖصٙ ، إش إٔ ا٭ٚضبٌٝ َكُُٕٛ ع٢ً زؾٔ تطنٝا 

 ( 1إٍ ا٭بس ٚاؾسٜط بايصنط إٔ ايؿاتٝهإ مل ٜعًٔ َعاضنت٘ بٌ باضى ٖصا ايػعٚ .  )

ا٭ثط١ٜ ٖٞ أٍٚ ا٭عُاٍ اييت قاَت ٗ يٝبٝا ٚناْت َُٗتٗا ٗ ايٛاٖط ٖٛ نإ اضغاٍ ايبعجات 

ايتٓكٝب عٔ َعسٕ ايؿٛغؿات ٚإدطا٤ سؿطٜات أثط١ٜ يهٓٗا ٗ سكٝك١ ا٭َط عًُت ع٢ً ٚنع ايتكاَِٝ 

 (1)ايكٛض ٚاـطا٥٘ اؾػطاؾ١ٝ اييت ناْت َٔ َػتًعَات ايعًُٝات ايعػهط١ٜ . 

ٌ ٖٛ تٛغٌ ٖصٙ ايبعجات ٚٚقٛشلا إٍ َسٕ ايسٚاخٌ سٝح قاَت فاب١ٗ ٖٚا يؿت أْصاض ايكاز٠ ايٛطٓٝ

قطو١ بِٝٓٗ ٚبٌ أؾطاز ٖصٙ ايبعجات ٚع٢ً ن٤ٛ ٖصا ا٭ستهاى مت عكس أٍٚ َ٪ُط ٚطين ٗ اٚاخط 

ّ َس١ٜٓ اـُؼ يبشح ا٭ٚناع ٚزضؽ َطاَع ا٭ٜطايٌٝ ٚأٖساؾِٗ ايعػهط١ٜ ٚنإ َٔ  1118عاّ 

ط تٛع١ٝ ايؿعب ايًٝيب ع٢ً خطط ٖ٪٭ إػتعُطٜٔ ٚأعسازٙ جملاب١ٗ أٟ أعتسا٤ أٚ أِٖ أٖساف ٖصا إ٪ُ

   -ايتٛقٝات َٚٓٗا : ٚإٔ ًٚت ٗ إطاض٪ُط قطاضت ٗ َٓت٢ٗ ا٭١ُٖٝ غعٚ ٚأؽص ٖصا إ

 َٓع نٌ َعا١ًَ َع بٓو ضَٚا ٚعسّ بٝع ا٭ضانٞ ي٘ .  .1
 ٜطاي١ٝ . ْكٌ بطٜس ا٭غتا١ْ ع٢ً ٚٗط غؿ١ٓٝ عجُا١ْٝ بس٫ً َٔ اٱ .1
  ايعٌُ ع٢ً إقساض َطغّٛ ٜكهٞ بتذٓٝس ايًٝبٌٝ بهٌ غطع١ . .1

اغتبكا٤ ا٭غًش١ بأٜسٟ ا٭ٖايٞ , ٚايعٌُ ع٢ً ظٜازتٗا ست٢ تهٕٛ يًب٬ز ق٠ٛ ناؾ١ٝ تػتطٝع  .7

 ايسؾاع عٓٗا .
 َكاطع١ إساضؽ اٱٜطاي١ٝ .1
شيو َٔ  ٕيب ؾ٬ ٜهٛأُاّ إؿاضٜع بط٩ٚؽ أَٛاٍ ٚط١ٝٓ ٚإشا تطًب اؿاٍ ايطدٛع يطأؽ َاٍ أدٓ .8

 ( 1بٌ َٔ ض٩ٚؽ أَٛاٍ ايسٍٚ ايكػط٣ ) بٓو ضَٚا أٚ َٔ ايبٓٛى اٱٜطاي١ٝ ٫ٚ َٔ ايسٍٚ ايع٢ُٛ

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ، تعطٜب قُس ا٭غط٢ .  1636َ٪ضخ١ ٗ  6ًٝبٌٝ ، ؾعب١ ايٛثا٥ل ، ايٛثٝك١ ضقِ (. َطنع دٗاز اي1) 

   99، م  1613يػعٚ ا٭ٜطايٞ يًٝبٝا ، َهتب١ ايؿطداْٞ ، ططابًؼ يٝبٝا ، ايطبع١ ا٭ٍٚ اايؿتٟٝٛ ، َٓكٛض عُط ،  ا (.1) 

   07, 06م  1972ط , زاض ايؿطداْٞ , ططابًؼ , يٝبٝا , ٙ ا٭ٍٚ (.آضغٞ .َع ا٭ٜطايٌٝ ٗ سطب ططابًؼ ,ت . ايؿتٟٝٛ . َٓكٛض ع3ُ)      
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  -:  انغسو األوضاع انذاخهٍت فً نٍبٍا لُبٍم

 
َٓص بس٤ ايتؿهرل بأست٬ٍ يٝبٝا ناْت ايسٚا٥ط اؿان١ُ ا٭ٜطاي١ٝ تأٌَ بأغتػ٬ٍ ايتٓاقهات ايكا١ُ٥ 

ٝازتٗا اْبٗا ٚأقا١َ ايع٬قات َع قا٥ٌ ؾبٌ ايػًط١ٓ ايعجُا١ْٝ ٚايكبا٥ٌ ايعطب١ٝ ؾصب ٖصٙ ايكب

ٚٚاقع ا٭َط إٔ ٖصا ايٛنع ايصٟ نإ ٜػٛز يٝبٝا مل  ٚأغتػ٬ٍ ا٭ٚناع ايساخ١ًٝ ايػا٥س٠ ٗ ايب٬ز 

ٜهٔ يُٝهٓٗا َٔ َٛاد١ٗ إ٪َطات اييت ناْت ؼٝهٗا زٚي١ أغتعُاض١ٜ تػرل ع٢ً أغؼ سسٜج١ ؾُٔ 

كا١َٚ أش إٔ ايػًط١ٓ ايعجُا١ْٝ غشبت قػًُا َٔ ايٓاس١ٝ ايعػهط١ٜ ناْت ايب٬ز غرل َػتعس٠ يًُ

 ( . 1)ات ٗ ايعسٜس َٔ ا٭قطاض ايتابع١ يًسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٭ٔاز ايجٛضدٓٛزٖا إطابطٌ ٗ يٝبٝا 

َٔ  1611تابع١ يًسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚتساض ؾ٪ْٚٗا ايػٝاغ١ٝ َٓص غ١ٓ ناْت  يٝبٝا ٚٚاقع اؿاٍ أْصاى

و ست٢ عاّ يٜعٌ ٚايًٝا عجُاًْٝا ٜٚطغً٘ بؿطَإ إٍ يٝبٝا ٚشُاْٞ أغطٓبٍٛ سٝح نإ ايػًطإ ايعج

ٚايًٝا مل تؿٗس ايب٬ز ٗ عٗسِٖ أ١ٜ إق٬سات ٚإٔ  11عاًَا سٛايٞ  88ٚقس تٓاٚب ع٢ً َس٣  1111

ؼػٓت ساي١ ا٭َٔ ٗ ايبسا١ٜ بايكها٤ ع٢ً ا٭ْتؿانات بساخٌ ايب٬ز ايساخ١ًٝ نُا ْط٣ أٖتُاّ اي٠٫ٛ 

٠ ايؿع١ًٝ ناْت خاق١ ٚإ غًط١ ا٭زاض إساضؽ غرل إ ٖصا ا٭َط نإ قسٚزاٚادس ببٓا٤ إػ

 ( . 1)سٛاٍ ع٢ً إسٕ ايػاس١ًٝ  َكتكط٠ ٗ َعِٛ ا٭

ٚأخصت ايػٝاغ١ٝ ٚايكٓاع١ٝ ٚايعػهط١ٜ َٔ تكسّ غطٜع ٗ اجملا٫ت غطب أٚضٚبا ْٚٛطًا ٕا سسخ ٗ 

ايتابع١ يٮَدلاطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ بططم غ١ًُٝ َػتػ١ً ساد١ ٖصٙ ايسٍٚ بػ٘ ْؿٛشٖا ع٢ً نجرل َٔ ا٭دعا٤ 

، ٚأخصت تؿطض عًٝٗا نػٛطًا غٝاغ١ٝ َع١ٓٝ ٖا ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ يٰغتؿاز٠ َٔ تكسّ ٚتطٛض ٖصٙ ايسٍٚ 

دعٌ ا٭َدلاطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ تعذع عٔ ايتكسٟ شلا ٚقس أتهح شيو َٔ خ٬ٍ غكٛٙ بعض ايسٍٚ 

ّ  1898ّ ٚايػٛزإ غ١ٓ  1661ٚغٝطط٠ بطٜطاْٝا ع٢ً َكط غ١ٓ  ناؾعا٥ط ٚتْٛؼ ٗ ٜس ؾطْػا

ٚشيو  ا٫غتعُاض١ٜإناؾ١ إٍ بعض أقطاض اـًٝر ، ٚمل تطؾع ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ايػ٬ح ٗ ٚد٘ ٖصٙ ايسٍٚ 

 ( . 1)ٕا ناْت تعاْٝ٘ َٔ قطاع زاخًٞ 

ٕ ايػاس١ًٝ ٚتطنت بك١ٝ أ٫ٚناع ايػٝاغ١ٝ ٗ يٝبٝا سٝح أقتكطت غًط١ ايٛايٞ ع٢ً إسٚقس تأثطت 

تِٓٛٝ إٓاطل تػرل ؾ٪ْٚٗا ْٚتٝذ١ يهعـ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ؾكس نعـ ايتكسٟ يًتسخٌ ا٭دٓيب ٗ ايب٬ز ب

ؼايؿات ٝا ٚقس بطظت ايعكبٝات ايكب١ًٝ ٚسسثت ٚا٭غتكطاض بسأ ٜهططب زاخٌ يٝباؿسٚز يًٝبٝا ا٭ إ ا٭َٔ 

 ( . 7ٜب ايًٝبٌٝ ع٢ً أغتدساّ ا٭غًش١ إتٛؾط٠ ٗ شيو ايٛقت )بٌ ايكبا٥ٌ ٜٚبسٚ إٔ شيو قس غاِٖ ٗ تسض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    420,  419, م  1975رلٚت , يبٓإ , ٙ. ايجا١ْٝ قسٚض٠ , ظا١ٖٝ ,   تاضٜذ ايعطب اؿسٜح , زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ , ب  (1)

 .  29،  27ّ ، م 1970برلٚت ، إطبع١ ايؿ١ٝٓ اؿسٜج١ ، ق٬ح ايعكاز , يٝبٝا إعاقط٠ ، (2)

 .  259, 257،  1982برلٚت ، زاض ايؿطٚم  ، أٓس عبس ايطسِٝ َكطؿ٢,  اقٍٛ ايتاضٜذ ايعجُاْٞ  (3)

  .  272،  271، م.  1970برلٚت ،زاض ايؿتح ،  يػطب ايطاٖط أٓس ايعاٟٚ , ١ٜ٫ٚ ططابًؼ ا (4)
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ٕٛ خاضز إسٕ ايهدل٣ ٚشيو غعًٝا َِٓٗ يًتسخٌ عٝؿْٛإغتُاي١ ايًٝبٌٝ ايصٜٔ ناْٛا ٜ ساٍٚ ا٭ٜطايٕٝٛ

إش إٔ  بػ٘ ْؿٛشِٖ ع٢ً ايتذاض عٔ ططٜل إعا٬َت ايتذاض١ٜ . ايػًُٞ ايصٟ مل ٜٓذح ؾكس ساٚيٛ

 -َٔ أُٖٗا : عسٜس٠ نإ إتعاٌْٚ َعِٗ ٗ تعاًَِٗ ٯَٛضا٭ٜطايٕٝٛ ناْٛا ٜػتػًٕٛ 

غعٞ َعِٛ اي٠٫ٛ إٍ ا٭ٖتُاّ بؿ٪ٕٚ اـا١ُ بػبب قكط إس٠ اييت ٜكهْٛٗا ٗ اؿهِ  .1

ٚتطى بك١ٝ ا٭َٛض ٗ إٓاطل ايساخ١ًٝ يععاَاتٗا ايٛط١ٝٓ ايصٟ نإ ي٘ أثطٙ ايػًيب ع٢ً اي٬ٝز 

 ٛاد١ٗ ايػعٚ . بعسّ ا٭غتعساز ايؿعًٞ إبهط ٕ
مل ٜتُهٔ َعِٛ اؿهاّ َٔ تهٜٛٔ ع٬قات طٝب١ َع إٛاطٌٓ ٚخرل زيٌٝ ع٢ً شيو قٝاّ  .2

 ايساخ١ًٝ بعض ايجٛضات 
هطا٥ب اييت ناْت تؿطض ع٢ً إٛاطٌٓ ٖا أز٣ إٍ سسٚخ ايعسٜس َٔ ططٜك١ ْع اي .3

 ( 1إٓاٚؾات بٌ اؿه١َٛ ٚبعض ايكبا٥ٌ ٚخاق١ ٗ َٓطك١ اؾبٌ ا٭خهط )

ٜٚطٟٚ ايعسٜس َٔ إعاقطٜٔ ٚايباسجٌ ٗ َطنع ايسضاغات ايتاضى١ٝ ) دٗاز ايًٝبٌٝ ( َعاْا٠ ايػهإ 

ٚقس ٜتعطض   ٗ ططٜك١ دين ايهطا٥ب ٚسسخ ٗ ايعسٜس َٔ إطات إٔ ْعت خ٬ٍ ايعاّ ايٛاسس َطتٌ

ٜكبح ايؿ٧ إطٖٕٛ  إٛاطٔ إٍ ضٖٔ ؾ٧ َا َكابٌ ايهطا٥ب اييت تؿطض عًِٝٗ ٚٗ ساي١ عسّ ايػساز

يػٝطط٠ ع٢ً ْٝع َ٪غػات ايب٬ز ٗ ٌٚ تٗإٚ َٔ اي٠٫ٛ طأٖ إناؾ١ إٍ أغتدساّ ايعٓـ ٚاًَو يً

اضد١ٝ سٝح إٔ ايؿ١٦ اؿان١ُ اـساخ١ًٝ ٚايَٚٔ خ٬ٍ شيو ؾكس تأثطت ا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ بايٛطٚف 

ا٭عٝإ َٔ أٌٖ ايب٬ز ع٢ً  ناْت َكتكط٠بايب٬ز ناْت ٗ ايػايب تطن١ٝ ٚإٔ ع٬ق١ ٖصٙ ايؿ١٦ 

 تطبطِٗ َكاحل ؾدك١ٝ ٚغٝاغ١ٝ َٚٔ أُٖٗا احملاؾ١ٛ ع٢ً َهاْتِٗ ايػٝاغ١ٝ ٚا٭دتُاع١ٝ

ٚا٭قتكاز١ٜ زٕٚ أعتباض ٕكاحل إٛاطٌٓ ٗ ايػايب َُٗا نًـ ايجُٔ ٚتهطض ايػرل ٚقس غاِٖ ٖصا 

بعض ايععاَات ايتكًٝس١ٜ ٗ ايؿذل٠ ايٛنع ٗ ف٦ا٭ٜطايٌٝ ؾتُهٓت ايػًطات ا٭ٜطاي١ٝ َٔ ا٭تكاٍ ب

  (1. )( ٚنػبتٗا إٍ داْبٗا 1111 – 1186َا بٌ )

ؾُٔ ْاس١ٝ أقتكاز١ٜ ناْت ايعضاع١ ٚايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ إكسض ا٭قتكازٟ ايط٥ٝػٞ يًب٬ز ؾٗٞ تٛؾط 

طاض % َٔ ايػهإ ٚقس ناْت إٓتذات ايعضاع١ٝ تؿٌُ اؿبٛب اييت تعتُس ع٢ً ا٭18َاؿٝا٠ ٭نجط 

  (1أَا قاقٌٝ ا٭ؾذاض ؾتؿٌُ ) ايٓدٌٝ .. ٚايعٜتٕٛ .. ٚإٛااحل ( )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  14م  04، م  1970ُاض ا٭ٜطايٞ يًٝبٝا ، ططابًؼ ، زاض ايٓؿط ايًٝب١ٝ (. َؿتاح ايػٝس ايؿطٜـ . ا٫غتع1)

  248،  246، م  1961(. ايطاٖط ايعاٟٚ ، أع٬ّ يٝبٝا ، ططابًؼ ، زاض ايؿطداْٞ ، 2)

 .  70،  69، م  1973برلٚت ، زاض ايؿتح  03(. ايطاٖط ايعاٟٚ , دٗاز ا٭بطاٍ ٗ ططابًؼ ايػطب ، 3ٙ)
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سٌ  1111إٍ  1186َٔ ع ٚا٭بكاض ٚا٭بٌ ؾؿٞ ا٭عٛاّ اؿٝٛاْٞ ؾٝتُجٌ ٗ ا٭غٓاّ ٚإاعأَا ا٭ْتاز 

اؾؿاف بايب٬ز ٚغا٤ت اؿاي١ ا٭قتكاز١ٜ ؾٓكل زخٌ اي٫ٜٛات َٔ ايهطا٥ب ٚٚاد٘ إٛاطٕٓٛ سا٫ت 

 بؿٛا٥س دٛع ٚدؿاف نجرل٠ أزت إٍ ٖذط٠ ايعسٜس َٔ ايػهإ نُا اددلت ا٭خطٜٔ ع٢ً ا٭قذلاض

َاي١ٝ ٚأسٝاًْا بٝع ٖتًهاتِٗ َع ايعًِ إٔ اؿه١َٛ ايذلن١ٝ مل تتسخٌ تسخ٬ً ؾعًًٝا يتدؿٝـ ٖصٙ ا٭ظ١َ 

 . ( 1ا٭ٜطايٞ عٔ ططٜل َكطف ضَٚا ) ٚناْت تًو ؾطق١ غام١ يًتسخٌ

ع٢ً نُا ناْت ايتذاض٠ ُجٌ ْؿاطًا أقتكازًٜا ٖاًَا ؾكس أضتبطت يٝبٝا بايكاض٠ ا٭ؾطٜك١ٝ بططم بط١ٜ َٓٗا 

ٚططٜل قشطاٟٚ ايٛ ٚايهؿط٠ ٜٚكٌ إٍ ايػٛزإ غبٌٝ إجاٍ ططٜل ٜطب٘ بٌ بٓػاظٟ ٚٚاسات أٚد١ً ٚد

ًس١ٜ ٚايتٛابٌ ٗ إكٓٛعات اؾ ايكازضاتُٚجًت  ٜكٌ إٍ ايٛاسات اـاضد١ ٚايساخ١ً ٚغٝٛٙ ٗ َكط 

١ٜ ا٭ؾػاٍ اؾًس ٗ جًتٖصٙ تعتدل َجاب١ قازضات أَا ايٛاضزات اييت ناْت تأتٞ َٔ أؾطٜكٝا ؾكس ُٚ

ٖصٙ ايتذاض٠ تأثطت تأثرلًا نبرلًا ْتٝذ١ ايتسخٌ ا٭ٚضٚبٞ ٗ ؾ٪ٕٚ أؾطٜكٝا  ٚضٜـ ايٓعاّ ٚايعاز ٜٚبسٚ إٔ 

 ( . 1). و اؿسٜس١ٜ إٍ زاخٌ أؾطٜكٝا ؾتشٛيت ططم ايتذاض٠ إٍ إٛاْٞ ايػطب١ٝ َٔ أؾطٜكٝا َٚست ايػه

تٓؿٝ٘ اؿطن١ ايتذاض١ٜ َع زٍٚ اؾٛاض ٫ٚغُٝا تْٛؼ َٚكط ٚٗ ٖصا ايكسز ساٚيت اؿه١َٛ ايذلن١ٝ 

ٗ ٖصٙ ا٭ثٓا٤ بسأت أٜطايٝا ؼ٢ٛ بٓكٝب ا٭غس َٔ ايتبازٍ ٚشيو عٔ ططٜل بعض إٛاْٞ ايػاس١ًٝ 

ايتذاضٟ ٚشيو بتٛقٝع ا٭تؿاقٝات عٔ ططٜل َكطف ضَٚا ايصٟ ساٍٚ إٔ ٜطتب٘ ببعض أعٝإ ايب٬ز 

ٚهب ٬َس١ٛ إٔ َعِٛ ايتبازٍ  -ضغِ اـ٬ؾات ايذلن١ٝ ا٭ٜطاي١ٜٝٚٚػتدسَِٗ ٗ ؼكٝل أٖساؾ٘ 

ايتذاضٟ  نإ ٜتِ ٗ ايػايب بٌ ػاض َٔ أؾطاز اؾاي١ٝ ايٝٗٛز١ٜ ٚاؾاي١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ٚإٔ ايتذاض ايًٝبٌٝ مل 

    ( .1) -ٚأَهاْٝاتِٗ إاز١ٜ ايبػٝط١ ٜهٔ شلِ ايسٚض ايباضظ ٗ تًو ايؿذل٠ ٚشيو ْٛطًا يك١ً عسزِٖ

ٚقس ٚدست ٗ يٝبٝا ايعسٜس َٔ ايكٓاعات ايٝس١ٜٚ َٓٗا قٓاع١ إٓػٛدات ٚقٝاغ١ ايصٖب ٚايؿه١ 

ٚمل تهٔ ٖصٙ ايكٓاعات شات أ١ُٖٝ بايٓػب١ يٮغتعُاض ا٭ٚضبٞ ٚشيو  ايتكًٝس١ٜٚغرلٖا َٔ ايكٓاعات 

ٛا ع٢ً ايتسخٌ ايػًُٞ ْٛطًا يًتكسّ ايكٓاعٞ ٗ أٚضٚبا ٗ ٌٚ ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ َٚا إ ا٭ٜطايٌٝ عًُ

 ٗ ايب٬ز عٔ ططٜل ايٓؿاٙ ايتذاضٟ ٚايكٓاعٞ ؾكس ٚدسٚا نايتِٗ يتشكٝل أٖساؾِٗ 

ا٭قتكاز١ٜٚا٭غتعُاض١ٜ ٚشيو بتؿذٝع إٛاطٌٓ َٚٓشِٗ ايكطٚض ايبػٝط١ شات ايؿٛا٥س ايعاي١ٝ ٚقس 

)إبطاِٖٝ باؾا( عًُت اؿه١َٛ ايذلن١ٝ ع٢ً اؿس َٔ ْؿاٙ ٖصا إكطف ٚخاق١ ٗ عٗس ايٛايٞ 

ٚقس أغتُط ؾطع إكطف ٜعاٍٚ أعُاي٘ ضغِ ا٫ستذادات اييت قسضت نسٙ ست٢ بسأ  1111- 1181

 .(7ايػعٚ ؾهإ ي٘ َػا١ُٖ ؾعاي١ ٗ ُٜٛٔ اؿ١ًُ ايعػهط١ٜ نس ايب٬ز ايًٝب١ٝ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   269- 268(. أٓس قسقٞ ايسداْٞ .َطدع غابل ، م 1)

   33- 32م 1980، تعطٜب: ٖٚيب ايبٛضٟ ، ططابًؼ ، ايساض ايعطب١ٝ  1912-1911(. ؾطاْؿٝػهٛا َاؾرلٟ، اؿطب ايًٝب١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ 2)

 .   91ف١ً ايؿٗٝس ايعسز ايطابع ، َطنع دٗاز ايًٝبٌٝ ، م  –ايكؿٛف ( ، (. عُط بػين , )َكاٍ سطن3١)

  .   269- 268(  أٓس قسقٞ ايسداْٞ .َطدع غابل ، م 4)



 
 

   11 
 

ؾكس ناْت ا٭سكا٤ات غرل زقٝك١ ٚشيو بػبب عسّ أٖتُاّ ا٭تطاى بإدطا٤ إسكا٤ات ثابت١  َٚٔ ْاس١ٝ أدتُاع١ٝ

ايصٟ أؾاض إٍ إٔ عسز  1186ٚا٭ضٜاف ايباز١ٜ ٚٗ تكطٜط عاّ ٚقس نإ َعِٛ ايػهإ ٜػتكطٕٚ ٗ ايكط٣

ايطٜٚات نُا نإ ٜٛدس بٌ شيو عسز نبرل َٔ ا٭تطاى بأناؾ١  أيـ ْػ١ُ ٚشيو بأخت٬ف 688ايػهإ بًؼ 

إٍ دايٝات إٜطاي١ٝ ٜٚٗٛز١ٜ ٜكطٔ َعِٛ أؾطازٖا إسٕ ايػاس١ًٝ ٚقس غاِٖ أؾطاز ٖصٙ اؾايٝات ٗ ايػٝطط٠ 

ٚنإ غهإ ايب٬ز  ٠ ٚايكٓاع١ ٚا٭عُاٍ إكطؾ١ٝ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايكٝاّ بأعُاٍ ايتذاض١ٝ ع٢ً يٝبٝا ا٭ٜطاي

ٜسٜٕٓٛ ا٭غ٬ّ ٚناْت ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٞ ايًػ١ ايطزل١ٝ ٚناْت َعِٛ ايع٬قات ا٭دتُاع١ٝ ع٢ً أغاؽ قبًٞ 

١ًٝ ٚنْٛا نٝإ أدتُاعٞ ؼ٢ً بايعازات ٖٚٞ اييت ُجٌ طبٝع١ اجملتُع ايًٝيب ٗ شيو ايٛقت ؾأضتب٘ ايؿطز بايكب

اجملتُع إػًِ ٚقس نإ يهٌ ٘ ٚقس نإ نٌ شيو ْابع َٔ قِٝ ٚايتكايٝس ٚا٭ّإ باايسؾاع عٔ نطاَت٘ ٚٚطٓ

قب١ًٝ ٚطٔ ب٘ َكازض ضظقٗا ٖٚٞ سطٜك١ ع٢ً ٓاٜت٘ َٔ ايكبا٥ٌ ا٭خط٣ ٖٚصا َا ؾطض ع٢ً اؾطاز ايكب١ًٝ أقتٓا٤ 

 (1)اجملاٖسٜٔ ٗ ايتكسٟ يًػعٚ ا٭ٜطايٞايػ٬ح ٖٚصا َا غاعس 

ٚنإ ؼايـ ايكبا٥ٌ ٗ ايتكسٟ يًكٛات ا٭ٜطاي١ٝ قس ْبع َٔ ؾعٛضِٖ عُا١ٜ ايٛطٔ َٔ خ٬ٍ شيو أَا ايٓؿاٙ 

ايتعًُٝٞ ؾكس نإ َٓكبًا ع٢ً ايتعًِٝ ايسٜين ٫ٚغُٝا ٗ ايعٗس ايعجُاْٞ ايجاْٞ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايهتاتٝب 

تؿط٠ ٗ َعِٛ إسٕ ٚايكط٣ ايًٝب١ٝ نصيو ٗ ايٓذٛع ايبس١ٜٚ ٚقس أغؼ ا٭تطاى ٚإػادس اييت ناْت َٓ

إساضؽ ا٭بتسا١ٝ٥ اييت ناْت َٓاٖذٗا َكتكط٠ ع٢ً تعًِ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ بايًػ١  ايعطب١ٝ ٚايذلن١ٝ ٚعٓسَا 

إ ٖسؾِٗ تسخٌ ا٭ٜطايٕٝٛ ٗ ؾ٪ٕٚ ايب٬ز عُسٚا إٍ أْؿا٤ َساضؽ كتك١ باؾايٝات ا٭ٜطاي١ٝ ٚن

ا٭غتعُاضٟ ٖٛ ػٌٗٝ ايؿعب ايًٝيب ٚطُؼ اشل١ٜٛ ايعطب١ٝ ٚشيو َٔ خ٬ٍ قاٚي١ ايكها٤ ع٢ً ايتعايِٝ ا٭غ١َٝ٬ 

مل ٜتػع ٗ  إيٝ٘ ع٢ً اٟ ساٍ ؾإ سك١ًٝ ايٛعٞ ايجكاٗ إؿاض ٚؾطض ايًػ١ ا٭ٜطاي١ٝ نًػ١ تعًِٝ ٗ إساضؽ

بٌ اجملاٖسٜٔ ٖٚٛ ٖا عدل  قـ ٚاسس ٚأشن٢ ايطٚح ا٭غ١َٝ٬ ١ ٗايٛاقع غرل اْ٘ ْع ايك٠ٛ ايٛط١ٝٓ ٚايذلنٝ

 ( 1عٓ٘ إٛاطٕٓٛ ٗ تكسِٜٗ يًػعا٠ ا٭ٜطايٌٝ )

ٕٚا نإ ايتعًِٝ ؾب٘ ٌَُٗ إش نإ بٌ قٛ ا٭١َٝ ٚإتٛغ٘ ؾاْ٘ مل ّهٔ ايؿاب ايًٝيب َٔ ايتؿهرل ٚايعٌُ 

إ ٫ٖٛ ايؿباب مل ٜتكسٚا يًُتعاٌْٚ َع ا٭ٜطايٌٝ ايؿهطٟ إٓاٖض يتًو ايجٛضات ٚيتشطى ا٭غتعُاضٟ نُا 

ٚمل وسٚا ٚيٛ ثكاؾًٝا َٔ ْؿاطِٗ ؾؿٞ اجملاٍ ايكشؿٞ َج٬ٍ مل ٜهٔ يًكشاؾ١ احمل١ًٝ زٚض باضظ ٗ ْكٌ ايٛاقا٥ع  

ٚا٭سساخ ٚشيو يك١ً ايكشـ بٌ ّهٔ ايكٍٛ يعسّ ٚدٛزٖا ٗ شيو ايٛقت ٚهب ا٭ؾاض٠ ٖٓا إٍ زٚض ايكشاؾ١ 

ب١ٝ ٗ ْؿط نٌ َاٜتعًل بتًو ايؿذل٠ ٚخرل َجاٍ ع٢ً شيو دطٜس٠ إٓاض إكط١ٜ اييت ناْت تتابع ا٭سساخ ٗ ايعط

 (  1يٝبٝا بهٌ زق١ ٚضَا ػاٚظت ايؿذل٠ إع١ٝٓ بايسضاغ١ . )

 نٌ تًو ايٛطٚف أزت إٍ تسٖٛض ٚانح إعامل ٗ اؾاْب ايجكاٗ يًُذتُع ايًٝيب ٗ ٌٚ ايػٝطط٠ ايعجُا١ْٝ

اييت ساٚيت بكسض ا٭َهإ تٛدٝ٘ ايجكاؾ١ إٍ سٝح تطٜس ا٭َط ايصٟ خًل ْٛع َٔ عسّ ايتٛاظٕ بٌ َا تطٜسٙ 

 ( .7ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚبٌ طُٛسات ٚآَاٍ ايؿباب ايًٝيب ٗ تًو ايؿذل٠ )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   269- 268(. أٓس قسقٞ ايسداْٞ .َطدع غابل ، م 1) 

   33- 32م 1980، تعطٜب: ٖٚيب ايبٛضٟ ، ططابًؼ ، ايساض ايعطب١ٝ  1912-1911اؿطب ايًٝب١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ؾطاْؿٝػهٛا َاؾرلٟ، (. 2) 

 .   ١ً91 ايؿٗٝس ايعسز ايطابع ، َطنع دٗاز ايًٝبٌٝ ، م ف –سطن١ ايكؿٛف ( ،َكاٍ )عُط بػين , (. 3) 

   269- 268(. أٓس قسقٞ ايسداْٞ .َطدع غابل ، م 4) 
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اَا ا٭ٚناع ايعػهط١ٜ ؾهاْت شات ا١ُٖٝ ٚشيو ٭ْٗا ُجٌ أَٔ ايب٬ز ٚاَاْٗا  ؾكس أؽص ا٭تطاى ايتسابرل 

ٚض٠ شلا ؾكس ضاب٘ اؾٓٛز ايعجُاٌْٝ ع٢ً اؿسٚز اي٬ظ١َ ؿُا١ٜ ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ ٚشيو بعس غكٛٙ ايسٍٚ اجملا

اجملاٚض٠ ٚشيو يتكسٟ ٭ٟ غعٚ ٚقس بصيت دٗٛزًا نبرل٠ يتسضٜب ايًٝبٌٝ ع٢ً ا٭غًش١ ٚيتشكٌ ايؿٛاط٧ 

ايًٝب١ٝ ٚأغػت َطانع تسضٜب إٛاطٌٓٝ ٗ ْٝع َسٕ يٝبٝا ، نُا قسض قإْٛ ايتذٓٝس ا٭دباضٟ ايصٟ 

ناؾ١ ايكازضٜٔ ع٢ً ٌٓ ايػ٬سهُا مت ؼسٜس َس٠ يًتسضٜب نُا ٚنع ْٛاّ نإ وٟٛ ع٢ً ْٛاّ زع٠ٛ 

 (1)خام يتسضٜب ايؿطغإ. 

ع٢ً ايػًط١ ٗ تطنٝا ا٭َط ايصٟ أز٣ إٍ أغتٓعاف دٗٛز ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ خ٬ٍ تًو ايؿذل٠ سسثت قطاعات 

ٝبٝا عطن١ ٭ٟ ٖذّٛ اٚ أعتسا٤ ايصٟ أز٣ إٍ دعٌ ي ا ٗ يٝبٝا ٚشيو بعس أْػشبٗا ا٭َطٚأًُٖت بصيو قٛاتٗ

ايصٟ ُجٌ ؾُٝا بعس ٗ أٜطايٝا  ، اَا َٔ ايٓاس١ٝ ا٭زاض١ٜ ؾًِ ٜهٔ اؾٝـ ع٢ً َػت٣ٛ َٔ ايتسضٜب خاضدٞ ٚ

ٚايتِٓٛٝ ضغِ َا سكك٘ اؾٝـ ايذلنٞ َٔ أْتكاضات ٚا٭َط ٜطدع إٍ عسّ ا٭غتكطاض ٚاْتؿاض ايكٛات ٗ 

صٙ ايٛطٚف ايعا١َ إٍ نعـ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚأْعهؼ شيو ٗ ، يكس أثطت ٖأَانٔ إتباعس٠ ْػبًٝا

أَهاْٝات تطنٝا ايعػهط١ٜ بًٝبٝا قبٌ ا٭ست٬ٍ ؾعٓسَا مل تٓذح ع١ًُٝ ايتذٓٝس ا٭دباضٟ ضأت اؿه١َٛ إٔ 

 18إٍ  16تكّٛ بتِٓٛٝ ايكٛات ايؿعب١ٝ )إايٝؿٝا( ؾأغتسعت ايطداٍ إػًشٌ ايصٜٔ تذلاٚح أعُاضِٖ بٌ 

اْٛا َتسضبٌ ٚؾهًت َِٓٗ ايعسٜس َٔ ايهتا٥ب نُا أعًٔ اؾٗاز بٌ ايًٝبٌٝ عٓس ف٧ ا٭ٜطايٌٝ ٖٔ ن

(1 ) 

ٚأغتذابٛا يصيو ٖا ناْٛا عُاز سطن١ اؾٗاز ايًٝيب ، ٚيهٔ ضغِ شيو ؾًِ تهٔ ا٭غتعسازات ايذلن١ٝ 

١ٝ ٚخرل زيٌٝ ع٢ً شيو ايتؿٛم َٔ د١ٗ ٕٛاد١ٗ ايػعٚ ع٢ً إػت٣ٛ إطًٛب إشا َا قٛضٕ بأغتعساز ايكٛات ا٭ٜطاي

ا٭غًش١ ٚيعٌ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايٛطٚف اييت دعًت تطنٝا مل تػتعس بايؿهٌ إطًٛب شلصا ايػعٚ با٭ناؾ١ إٍ 

  -ايٛطٚف اييت أساطت َٛقؿٗا َٔ قه١ٝ يٝبٝا ٚيعٌ َٔ أِٖ تًو ايٛطٚف :

طايٝا بًٝبٝا ٚعًٝ٘ ؾإٔ َٛقؿٗا مل ٜهٔ إٔ اؿه١َٛ ايذلن١ٝ مل تهٔ تتٛقع إٛاد١ٗ ايعػهط١ٜ َع أٜ .1

 ا٭فطز اـطٚز َٔ اؿطب 
 عسّ إع٬ٕ ايطٛاض٨ بٌ ايكٛات ايذلن١ٝ إطابط١ بًٝبٝا عطٌ اغتعسازٖا يًُٛاد١ٗ  .1
يكس نإ ٕتابع١ تطنٝا اؿًٍٛ ايػ١ًُٝ ٚأْتٛاضٖا يٓتا٥ذٗا َع تعٗسٖا بعسّ تػٝرل ايٛنع ايعػهطٟ بايب٬ز  .1

اَٝات ايذلن١ٝ بًٝبٝا ضغِ ايتهاتـ بٌ ايططؾٌ ٕٛاد١ٗ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ضغِ نعـ ا٭ثط ايػ٧ٝ ع٢ً اؿ

 ا٭َهاْٝات ؾكس نإ شيو تعبرلًا قازقًا ع٢ً ايتهش١ٝ ٗ غبٌٝ ايٛطٔ .  
عسّ ُهٔ ا٭تطاى َٔ نُإ ٚقٍٛ ا٭َسازات إٍ اؿاَٝات ايذلن١ٝ بًٝبٝا أثط تأثرلًا َباؾطًا ع٢ً ٚنع  .7

 (1ايكٛات . )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  151،م  1973إػأي١ ايتْٛػ١ٝ ٚايػٝاغ١ ايعجُا١ْٝ ، ، تعطٜب . عبس اؾًٌٝ ايتُُٝٞ ،تْٛؼ ،زاض ايهتب ايؿطق١ٝ ، عبس ايطٓٔ تؿا٥ذٞ  (. 1)

  .  11.  م.  1طب ايًٝب١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ، ت. عُاز غا م . مل ٜٓؿط . َٛدٛز َطنع إدطٛطات ايتاضى١ٝ )َطنع اؾٗاز( ز. (. اؿ2)

 .  12، 11اؿطب ايًٝب١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ، ت. عُاز غا م ، َطدع ايػابل ، م.  ( 3)
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اع ا٭ي١ ٚا٭غتؿاز٠ َٓٗا ٗ ؾت٢ ْٚتٝذ١ ٭خذلٚخ٬ق١ ايكٍٛ ؾإٔ ايتكسّ اؿسٜح ٗ ْٝع اجملا٫ت ٗ أٚضٚبا 

اجملا٫ت غًهت ططٜكًا دسٜسًا ٗ تٛغعٗا اـاضدٞ تًدل ٗ ايٓؿاٙ ايتذاضٟ ثِ ايعػهطٟ ٚأتهح أٜهًا 

إٔ يٝبٝا ناْت ٖا١َ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭غذلاتٝذ١ٝ ٚشيو ٕٛقعٗا اشلاّ ع٢ً ايبشط إتٛغ٘ ؾ٢ٗ تعتدل سًك١ ايٛقٌ 

ٛاٌَ غاُٖت َػا١ُٖ ؾعاي١ ٗ تػٌٗٝ ١َُٗ ا٭غتعُاضا٭ٜطايٞ يًٝبٝا ٚايصٟ بٌ أٚضٚبا ٚأؾطٜكٝا نٌ تًو ايع

يًٗذّٛ ا٭ٜطايٝٞ ع٢ً يٝبٝا َٚٛقـ ا٭تطااى َٓ٘ ٚشيو ٖصا ايؿكٌ ع٢ً ايبساٜات اؿكٝك١ٝ  غٛف ْأتٞ خ٬ٍ

  (1ٗ تػًػٌ سػب ايٛقا٥ع ايتاضى١ٝ . )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

   .  47، م.  1951قه١ٝ يٝبٝا ، ، ايكاٖط٠ ، َهتب١ ايٓٗه١ ،  قُٛز ايؿٓٝطٞ،  . (1)
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 : ويىلف األتران يُه انهجىو االٌطانً عهى نٍبٍا
ٗ أٚناعٗا ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ بػبب ا٫ْك٬ب ايصٟ ناْت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ تعاْٞ انططابًا خطرلًا 

ّ ، ٚنإ شيو ا٫ْك٬ب  َسؾٛعًا 1186غ١ٓ  سعبس اؿُٝقازت٘ ْع١ٝ ا٫ؼاز ٚايذلقٞ نس ايػًطإ 

َٔ قبٌ ايٝٗٛز، ، ٚايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ ، ٚمل ٜهٔ ايػًطإ قُس ضؾاز بأٚؾط سًٛا َٔ غابكٝ٘، ٭ٕ 

بٓتٗا ْع١ٝ ا٫ؼاز ٚايذلقٞ قٝست٘، نصيو ؾإٕ قاز٠ ا٫ْك٬ب غايٛا ٗ ايِٓٛ ايتكس١َٝ اـٝاي١ٝ اييت ت

 ( 1)  (1)ْععتِٗ ايك١َٝٛ ٚأؾططٛا ٗ غٝاغ١ ايتذلٜو اييت ْازٚا بٗا

يعب )قطٙ قٛ(أسس قاز٠ ا٫ؼاز ٚايذلقٞ ٗ قُٛز ايؿاشيٞ:  ا٭غتاشٚغاُٖٛا ٗ نٝاع يٝبٝا ٜكٍٛ  

ض٥ٝػًٝا ٗ است٬ٍ إٜطايٝا يًٝبٝا ٚنإ ٜؿػٌ ٚٚٝؿ١ َؿتـ ّ( زٚضًا 1116-1181اٜاَٗا ا٭خرل٠ )

تكط ٗ إٜطايٝا ٚوكٌ ع٢ً سل إٛاط١ٓ ا٫ٜطاي١ٝ ٚاغ إٍإعاؾ١، ٚانطط ْتٝذ١ ـٝاْت٘ إٔ ٜٗطب 

اغتػًت إٜطايٝا ْؿٛب ا٫ظ١َ إطانؿ١ٝ ، ٚعُست اٍ تٛقٝت قس ٚ  1117ّتطٜػتا سٝح َات عاّ 

 ا  ؾٛدٗت اْصاضًا اٍ اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ تهُٔ ايتايٞ:ايبس٤ بايعٌُ ايعػهطٟ نس يٝبٝ

تصنرل إٜطايٝا إػتُط يًباب ايعايٞ بايهطٚض٠ ايكك٣ٛ يٛنع سس يتًو ايؿٛن٢ ٚا٫ُٖاٍ ايًصٜٔ  .1

تطنت ؾٝٗا ططابًؼ ٚبطق١ َٔ قبٌ اؿهِ ايعجُاْٞ، ٖٚٛ ٚنع تط٣ إٜطايٝا نطٚض٠ تعسًٜ٘ ٚؾكًا 

 ١ ٱٜطايٝا عهِ قطب غٛاسًٗا َٔ أضانٞ اي١ٜ٫ٛ.ٕكتهٝات إس١ْٝ ٚإكًش١ اؿٜٝٛ

إٕ َػاْس٠ اؿه١َٛ ا٫ٜطاي١ٝ ايسا١ُ٥ ي٬َدلاطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ ٗ نجرل َٔ إػا٥ٌ ايػٝاغ١ٝ ست٢ ٗ  .2

 ايصٟ أز٣ طؾٝٗا ا٭ََٚعاضن١ أْؿط١ ا٫ٜطايٌٝ يٝبٝا  ٌٖ ضغبات إٜطايٝا ٗايؿذل٠ ا٭خرل٠ قٛبًت بتذا

طاي١ٝ ٫قذلاح اغتاْبٍٛ بإدطا٤ َؿاٚنات ُٓح َكتهاٖا إٜطايٝا اَتٝاظات طؾض اؿه١َٛ ا٫ٜإي٣

اقتكاز١ٜ ٗ اي١ٜ٫ٛ )ٚؼتؿٜ ٫غتاْبٍٛ ؾطؾٗا َٚكاؿٗا ايعًٝا( ٭ْٗا تعتكس بإٔ ػاضب إانٞ 

 أٚنشت عسّ دس٣ٚ َجٌ ٖصٙ إؿاٚنات اييت قس تططح أَٛضًا تكبح قٌ ْعاع أٚ استهاى دسٜس.

خطٛض٠ اؿطن١ ايػا٥س٠ نس اٱٜطايٌٝ ٚاييت ٌ إٜطايٝا ٗ ططابًؼ ٚبطق١ تكٛض اقا٫زعا٤ بإٔ قٓ .3

ٖٚٞ خطٛض٠ يٝػت قاقط٠ ع٢ً  ،احمل١ًٝخًكٗا ؾُٝا بعس نباٙ ٦ٖٝٚات أخط٣ َٔ ايػًطات 

  اٱٜطايٌٝ ٚسسِٖ بٌ ع٢ً ْٝع ا٭داْب ٖا زؾعِٗ ٕػازض٠ ايب٬ز.
١ٜ يتعٜس َٔ تأظّ إٛقـ ٗ ايب٬ز، ا٭َط ايصٟ إٕ اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ تطغٌ ايٓاق٬ت ايعػهط .4

 (1) ٜسؾع إٜطايٝا ٱؽاش ايتسابرل اي٬ظ١َ نس ٖصا ايعٌُ.

                                                           

  48م.  ّ.1991ٖـ/1411، َٓؿٛضات داَع١ زَؿل ، طبع١ عاّ قُٛز عاَط , تاضٜذ يٝبٝا إعاقط  (1)

   50.   49قُٛز ايؿٓٝطٞ ، قه١ٝ يٝبٝا ، َطدع غابل . م   (2)

 



 
 

   11 
 

 

٭ٕ شيو اؿٌ ايٛسٝس  قطضت اؿه١َٛ ا٫ٜطاي١ٝ ، اٱقساّ ع٢ً است٬ٍ ططابًؼ عػهطًٜا ) .5

  ( إٜطايٝا ايصٟ ّهٔ إٔ تكبً٘ 

ًٌ ٚايػًطات ايعجُا١ْٝ ٗ اي١ٜ٫ٛ بعسّ َكا١َٚ تطًب اؿه١َٛ ا٫ٜطاي١ٝ إقساض ا٭ٚاَط يًُُج .6

ايػعٚ، َٚٔ إُهٔ ا٫تؿام ع٢ً تٓؿٝصٙ زٕٚ ا١ٜ عطاقٌٝ ٚغتتدص بعسٙ ايكطاضات اي٬ظ١َ يتػ١ٜٛ 

 . (1) اؿاي١ اييت غتٓتر عٓ٘

ايصٟ زعا  " سكٞ باؾا"قاّ ايػؿرل ا٫ٜطايٞ بتػًِٝ َصنط٠ ا٫ْصاض يط٥ٝؼ اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ ٚقس 

ت٘ ي٬ْعكاز ٚعح ا٭َط َعٗا ثِ عطض إٛقـ ع٢ً ايػًطات، ٚتهُٔ ايطز ايعجُاْٞ إيكا٤ َػ٪ٚي١ٝ ٚظاض

ايتدًـ ايصٟ ؾٗست٘ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً سهَٛات ايعٗس ايػابل، ْٚؿ٢ ٚدٛز أٟ عطاقٌٝ ؼٍٛ زٕٚ ايؿعايٝات 

ٚإ ا٫ستذادات ا٫ٜطاي١ٝ ٗ اي١ٜ٫ٛ، ٚسطقت اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ ع٢ً تًب١ٝ ايطًبات بكٛض٠ زا١ُ٥، 

إكس١َ إيٝٗا َٔ قبٌ غؿاض٠ زٚي١ إٜطايٝا ْؿصت بايهاٌَ، ٚأعطٝت تعًُٝات َؿسز٠ ي٫ٛتٗا ايعاًٌَ ٗ 

ي١ يسٜٗا َٔ ايعٌُ ع٢ً تكسِٜ اَتٝاظات اقتكاز١ٜ ٚاغع١ يسٚ ٭َاْعاي١ٜ٫ٛ، ٚبٝٓت اؿه١َٛ ايذلن١ٝ أْ٘ 

 (2)ٚبطق١  إٜطايٝا ٗ ١ٜ٫ٚ ططابًؼ

تأخط، ؾأعًٓت اؿطب ع٢ً  ١كس أزعت اؿه١َٛ ا٫ٜطاي١ٝ إٔ ضز اؿه١َٛ ايعجُاَْٝٚع ٖصا نً٘، ؾ 

 ّ  1111تُدل قبٌ غب ايًٝب١ٝ يٝبٝا، عًًُا بإٔ بٛاضدٗا اؿطب١ٝ ؼاقط ايؿٛاط٧

ايتعاّ اشلس٤ٚ،  إٍتسعٛ ايؿعب ايًٝيب  " ناضيٛ ناْٝؿا" بٝاْات اؾٓطاٍ ٚٗ ٖصا ايكسز ناْت 

بشل غهإ إٓؿ١٦ٝ ٗ َس١ٜٓ ططابًؼ اضتهبتاييت يٓؿام ٚايتهًٌٝ ٚاجملعض٠ ٚناْت ١٦ًَٝ بايهصب ٚا

آ٫ف ْػ١ُ َٔ بِٝٓٗ ايطؿٌ، ٚايعذٛظ ْٚؿ٢ تػعُا١٥ ؾاب يٝيب ، ٖٚتو  8-7ٚاييت شبح ؾٝٗا َٔ 

 إظا٤ تًو ايٛسؿ١ٝ أخ٬ق١ٝ كٓٛف اي٬اي ٕدتًـ زيٌٝ ع٢ً ٖاضغ١ ايطًٝإبسٕٚ غبب، ـرل  ا٭عطاض

ٖٚا ؾذط ايتاضٜذ  تًو ايٛسؿ١ٝ بكُٛز غذٌ ٗ قؿشات إػًِ ايًٝيبكس قاّٚ ايؿعب ايبػٝه١ ، ؾ

ايطٚح اؾٗاز١ٜ يس٣ أٖايٞ يٝبٝا، عذع إٜطايٝا عٔ اسذلاّ ؾعٛض ا٭ٖايٞ َٚعتكساتِٗ ، ٚاعطٛا شلصٙ 

 ( 1. )اؿطب قبػ١ ز١ٜٝٓ ٚانش١ ، ؾكس باضى ايكػٝؼ ٚايبابا اؿ١ًُ قبٌ غؿطٖا َٔ إٜطايٝا

                                                           

 . 50م َطدع غابل ، قُٛز عاَط،تاضٜذ يٝبٝا إعاقط،  .(1)

 251 م, َطدع غابل  قُس ايطٝب آس ازضٜؼ ا٭ؾٗب (. 2)

  53م َطدع غابل ، قُٛز عاَط،تاضٜذ يٝبٝا إعاقط، (. 3)
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، ٚع٢ً ٚنع اع٢ً إست٬شلإٔ قاَت قًٛات ايؿهط  ٕ يٝبٝا قاَت ب٘ بعس ْعٚشلا ٗ َس ٍٚ َاإ َٔ أٚن 

 3)س شات٘ ناؾًٝا ٱثاض٠ نٌ َػًِ ايكًٝب َهإ اشل٬ٍ، ٚنإ ايعٌُ ٗ س

مٛ َعػهطات اؾٗاز، ٚاؾذلنٛا ٗ ايعًُٝات ْٚازٚا ع٢ً  ٗ ْٝع ايهٛاسٞ  ايب٬ز ٚظعُا٥ٗا يكس ؼطى ْٛاب

قاّ بأِٖ زٚض ٗ ٖصٙ اؿؿٛز ٚا٫غتعساز ؾطسات باؾا ْا٥ب ططابًؼ، ٚقس ٫ٖايٞ بهطٚض٠ اـطٚز َعِٗ، ا

ؾعطض خسَات٘ ع٢ً ايكا٥س ايعجُاْٞ، ٚنتب ٗ  , اؾبٌ، ٚغٝـ ايٓكط َٔ ظعُا٤ غطت ٚغًُٝإ ايباضْٚٞ ْا٥ب

سٍٛ ضا١ٜ ايػًطإ ٚايسؾاع عٔ ايب٬ز، ْؿؼ ايٛقت اٍ إؿاٜذ ٗ ايٛاسات قطنًا أٜاِٖ ع٢ً ايكٝاّ ٚا٫يتؿاف 

ٚضغًُا َٔ ايسعا١ٜ إهاز٠ اييت نإ ٜكّٛ بٗا بعض ايؿٝٛر إٛايٌ ي٬ٜطايٌٝ ٗ ايعاق١ُ، ؾإٕ ْسا٤ات، ؾطسات 

بو قس لشت ٚاضتؿع ايعًِ ايعجُاْٞ ٗ نٌ َهإ ، ٚنإ ؾطسات بو أٍٚ َتطٛعًا اْهِ اٍ ايعجُاٌْٝ َع عسز 

 ايعا١ٜٚ، ٚظٚاض٠، ٚايعذ٬ٝت ٚنإ ٚقٛي٘ غببًا ٗ تك١ٜٛ ايطٚح إع١ٜٛٓ يسعِ اؿا١َٝ ايعجُا١ْٝ.َٔ إتطٛعٌ َٔ 

(1) 

ّ ٚقـ ا٫غطٍٛ ا٫ٜطايٞ َٝٓا٤ بٓػاظٟ اٯ١َٓ 1111أنتٛبط  11ٖـ إٛاؾل 1111َٔ ؾٗط ؾٛاٍ  17ٗ 

ٗط ٚقـ َٝسإ زضْ٘، ٚبعس ايؿشات َٔ  11ايعع٤٫ ٚقصؾٗا بٛابٌ َٔ قٓابً٘ ٗ غرل ؾؿك١ ٫ٚ ض١ٓ ٚٗ 

اـدل اٍ ايؿٝذ اجملاٖس آس ايؿطٜـ  ٚقٌْعٍ بٗا ق٠ٛ عػهط١ٜ ٚغطعإ َاايتُٗٝس بكصف ايكٓابٌ ا

بايهؿط٠، ؾاَط بايٛقٛف ٗ ٚد٘ إعتسٟ ، ٚا٫غتعساز يكتاي٘ ٚايتهش١ٝ ٗ غبٌٝ ايٛطٔ بايٓؿؼ ٚايٓؿٝؼ، 

ٝٛر ٚأعٝإ ايكبا٥ٌ ٜأَطِٖ بايسؾاع ٚوجِٗ ع٢ً اؾٗاز، ٚنتب اٍ ض٩غا٤ ايعٚاٜا ٗ بطق١ ٚططابًؼ ٚاٍ ؾ

بٝا نس ٚناتب إًٛى ، ٚا٭َطا٤ ٚظعُا٤ ايعامل ا٫غ٬َٞ طايبًا َِٓٗ ايٛقٛف َع إخٛاِْٗ إػًٌُ ٗ يٝ

ػبٛب يٝهٕٛ قطٜبًا ّ ؼٍٛ َٔ ايهؿطٙ اٍ اؾ1111ٖـ/1118ٚٗ ؾٗط ضدب غ١ٓ ايعسٚإ ايكًٝيب ايػاؾِ 

 .  ٢ايٛغَٔ غاس١ 

اغتطاع ا٫ٜطايٕٝٛ است٬ٍ ندلٜات َسٕ يٝبٝا ايػاس١ًٝ، نططابًؼ ٚزض١ْ ٚطدلم، ٚناْت اؿا١َٝ 

ايعجُا١ْٝ ٗ بٓػاظٟ ؼت قٝاز٠ ايكُٓسإ ؾهطٟ بو ٗ َٓت٢ٗ ايهعـ ؾ٬ تػتطٝع إٔ ؼُٞ ْؿػٗا ؾه٬ً 

غ١ٝ ٗ أٚضٚبا أَطًا َؿطٚغًا ٝاعٔ نْٛٗا تساؾع عٔ ايب٬ز اييت نإ است٬شلا ٗ ضأٟ احملتًٌ ٚا٫ٚغاٙ ايػ

يكس داٖس أغٛز َس١ٜٓ بٓػاظٟ ؾٝبًا ٚؾبابًا عٔ َسٜٓتِٗ زؾاعًا فٝسًا، ؾأٚٗطٚا َٔ ايبطٛي١ ٚايؿذاع١ ،  َٓ٘

خايس٠ َا٤ ايصٖب ٗ غذٌ ايٓازض٠، َادعًِٗ قٌ ايتكسٜط َٔ نٌ إػًٌُ، ٚغذًٛا قؿشات فٝس٠ 

 ( 1. ) ايتاضٜذ

 

 

                                                           

  (.6/191ّ. )1699، ايساض ايك١َٝٛ يًطباع١ ٚايٓؿط اٱغهٓسض١ٜ ايهبرل،   , إػطب د٬ٍ و٢ٝ(. 1)

  155 م, َطدع غابل  قُس ايطٝب آس ازضٜؼ ا٭ؾٗب (. 1)
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كطٜب١ َٔ َس١ٜٓ بٓػاظٟ ٗ اؾٗاز، ٚأٍٚ َٔ ٚقٌ َٓٗا قب١ًٝ ايعٛاقرل َٚٔ َعِٗ، ٚقاّ ٚقس غاُٖت ايكبا٥ٌ اي 

أٖايٞ بٓػاظٟ بأنطاّ اجملاٖسٜٔ، ضغِ ٚدٛز ا٫َتع١ ٚايعاز ايهاٗ، ؾأنطَِٖٛ غا١ٜ ا٫نطاّ، ٚؾتشت 

اٖسٕٚ ٗ اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ كاظٕ ا٫غًش١ ٚناْت دًٗا بٓازم ٫تعٜس عٔ أضبع١ آ٫ف بٓسق١ٝ ٚؾطع اجمل

 َٗا١ْ ايعسٚ ايػاؾِ ٚنًؿٛٙ خػا٥ط ٗ ا٭ضٚاح ٚاغتؿٗس ايهجرل َٔ 

ابٓا٤ إػًٌُ ٚتعطف ٖصٙ إعطن١ بٛاقع١ )دًٝاْ٘( ثِ بعس ٌَٜٛ َٔ شيو اْكض اجملاٖسٕٚ ع٢ً ا٫ٜطايٌٝ 

ٚاقع١ ايػ٬ٟٚ  َٛقع ايكابطٟ ٚقاتًِٖٛ قتا٫ً عٓٝؿًا، ٚغُٓٛا َِٓٗ اغًش١ نجرل٠، ٚبعس شيو بٌَٝٛ ناْت

ايؿٗرل٠، ٚنإ ٜكٛز اجملاٖسٜٔ ايؿٝذ عبساهلل ا٫ؾٗب ، ؾأٚٗط ؾذاع١ ؾا٥ك١، ٚقسض٠ ْازض٠ ، ٚضأًٜا غسٜسًا 

ٗ تٛدٝ٘ قٛات اجملاٖسٜٔ، ٚؼُٝػِٗ يًذٗاز، ٚسكل اجملاٖسٕٚ اْتكاضًا ضا٥عًا، ٚغُٓٛا ْٝع َانإ َع 

ٚنإ عسز ايؿٗسا٤ نجرلًا، ٚبعس ٚاقع١ ايػ٬ٟٚ أيتشِ  ا٫ٜطايٌٝ ٗ إٝسإ َٔ إ٪ٕ، ٚايعتاز اؿطبٞ،

اجملاٖسٕٚ ٗ َعطن١ سا١َٝ ايٛطٝؼ َع ايعسٚ بكطب ايدلن١ بإٛقع إعطٚف بـ )٣ٖٛ ايعضزٙ( ؾأغتؿٗس ؾٝ٘ 

ايهجرل َٔ اجملاٖسٜٔ َٚٔ بٌ ايؿٗسا٤ َا١٥ ٚٔػٕٛ ؾٗٝسًا َٔ قب١ًٝ ٚاسس٠ ٖٞ عا١ً٥ إبطاِٖٝ ايعٛاقرل عسا 

ٌ َس١ٜٓ بٓػاظٟ ٚبك١ٝ ايكبا٥ٌ ا٫خط٣، ٚيكس أٚٗط غهإ َس١ٜٓ بٓػاظٟ َٔ أقٓاف ايبطٛي١، ؾٗسا٤ أٖ

  (.4)ٚايهطّ ايؿٝاض،ٚايكدل ايعذٝب ، ٚايجبات ايٓازض، ٚايؿذاع١ ايع١ُٝٛ َا أثاض إعذاب اخٛاِْٗ َٔ ايكبا٥ٌ

(1 ) 

ايػٓٛغ١ٝ، ؾٛقًت نتٝب١ قب١ًٝ ٚبسأت ايٓذسات ايعػهط١ٜ تتٛاؾس اٍ َس١ٜٓ بٓػاظٟ بتشطٜو ؾٝٛر اؿطن١ 

ايعطؾا، ٚعسزٖا ث٬مثا١٥ َػًح ٜكٛزٖا ايؿٝذ عُطإ ايػهٛضٟ، ٚتًتٗا بك١ٝ ايٓذسات اييت دا٤ بٗا ظعُا٤ 

 -:َٚٔ ٖ٪٭ ايععُا٤   ايكبا٥ٌ، ٚؾٝٛر ايعٚاٜا َٔ نٌ سسب ٚقٛب

عبسإٍٛ ض٥ٝؼ  ُس عًٞيؿٝذ قاايؿٝذ عبساهلل ا٭ؾٗب ٚنٌٝ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ َػٛؽ، ٚض٩غا٤ قبا٥ٌ ايعٛاقرل.

ظا١ٜٚ أّ ؾدٓب، ٚض٩غا٤ قبا٥ٌ ابطاِٖٝ ايعٛاقرل.ايؿٝذ اؿػٔ ايػُاضٟ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ زضٜا١ْ ٚقَٛ٘ َٔ 

ايهًًٝٞ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ طًُٝج١ ٚقَٛ٘ َٔ ايسضغا.ايؿٝذ قُس عًٞ احملذٛب، ض٥ٝؼ  ايعٛاقرل.ايؿٝذ ايتٛاتٞ

ٚايٞ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ ايكطؿ١ٝ َٚع٘ قَٛ٘ َٔ ؾٛاَذ ظا١ٜٚ ايطًُٕٝٛ َع َطاٚع ايعٛاقرل.ايؿٝذ قُس ايعض

ٚايسضغ١.ايؿٝذ قُس ابٛ ل٣ٛ  إػاضب١.ايؿٝذ قُس عًٞ ايػُاضٟ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ اغكؿ١ ٚقَٛ٘ َٔ ايدلاعك١

ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ َرلاز َػعٛز ٚقَٛ٘ َٔ ايسضغا.ايؿٝذ عُط إدتاض ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ ايككٛض ٚقَٛ٘ َٔ ايعبٝس.ناْت 

، ايعطؾا، ٚايسضغا، ٚايدلاعك١، ٚايعٛاقرل، ٚإػاضب١، ٚايعطٜبات، ٚظ١ٜٚ، ٚايكباٌٜ ايٓذسات َ٪يؿ١ َٔ قبا٥ٌ

َٚٔ ٖصٙ ايكبا٥ٌ، اٚ َٓتًُٝا شلا أٚ فاٚضًا أٚ َطتبطًا بٗا قس ٚقًت ٗ اغطع  ٚإػاَرل، ٚاؾطاض٠، ٚايؿٛاخط

  (1) َاّهٔ بكٝاز٠ ظعُا٤ ٚؾٝٛر ايكبا٥ٌ، ٚؾٝٛر ايعٚاٜا

 

                                                           

   193. 151،156م, َطدع غابل  قُس ايطٝب آس ازضٜؼ ا٭ؾٗب (. 1)

   191، 193م, َطدع غابل  قُس ايطٝب آس ازضٜؼ ا٭ؾٗب (. 1)
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ا اؾُٛع تًب١ٝ يٓسا٤ ايكا٥س ا٫ع٢ً يًشطن١ ايػٓٛغ١ٝ ، ٚتكطض إٔ ٜهٕٛ َٛقع ٖٚ٪٤٫ ايػاز٠ ْعٛ

 َعػهطِٖ َٚكط قٝازتِٗ ٗ بٓٝٓ٘ ؾطم بٓػاظٟ أنجط َٔ عؿطٜٔ نًَٝٛذل ، ؾكس قح ؾِٝٗ قٍٛ ايؿاعط:

 بٛاز ٚأؾطاف تبٝس ا٫عازٜا         ت٬َٝص ٫ٜعسٕٚ أَطًا أضازٙ               

 ٚإ ًٓت خًت اشلهاب دٛاضٜا        أَجاٍ اؾباٍ ضظا١ْ نتا٥ب              

 (1)   (5)َباٜع١ أنش٢ بٗا ايكدل ضانٝا      أٚي٦و أقٛاّ ع٢ً إٛت باٜعٛا         

 دطت ٚقع١ ايؿٜٛٗات ايؿٗرل٠ 1111َاضؽ 11ٛٗ ١ْ َعاقٌ ا٫ٜطايٌٝ بؿس٠، ٚعٓؿٚؾطع اجملاٖسٕٚ ٗ َٗا

 عسٚ ٗ عكط زاضٙ ( ٚاييت ٖادِ ؾٝٗا اجملاٖسٕٚ اي

ايؿٜٛٗات ٚايدلن١، ؾجاض ٗ ٚدِٖٛ ايطًٝإ ٚاؾتست  عطبٞ زخًٛا بٌ اغتشانُٞ 188ٚنإ غببٗا إٔ  

اؿطب ٚاساٙ ايطًٝإ بٗصٙ إا٥يت فاٖس َٔ ايعطب.. ؾًبح ٖ٪٤٫ ايعطب ٜكاتًٕٛ َػتُٝتٌ اٍ اي٬ّٛ ٚعٓس 

ضد٬ً َٔ إا٥تٌ.ٚأَا  68تُط طٍٛ ايٓٗاض، ٜٚكاٍ أْ٘ لا شيو لا َِٓٗ ٚؿكٛا بإعػهط ايعطبٞ بعس قتاٍ اغ

نابطًا بطتب كتًؿ١، ٚدٓطاٍ بطتب١ يٛا٤ ٚاقٝب  16ايطًٝإ ؾكتٌ ٚدطح َِٓٗ أيـ ٚٔػا١٥ َكاتٌ َِٓٗ 

باؾٕٓٛ عس٠ نباٙ َٔ ٍٖٛ تًو إعطن١، ٚناْت ٖصٙ إعطن١ قس ؾكت نجرلًا ع٢ً ايعطب، ٚقاَت 

بطاٍ اييت سايت َساؾع ايطًٝإ زٕٚ إَهإ لستِٗ، ٚبُٝٓا ايعطب ٗ َأمت ع٢ً ايٓٛازب تٓسب اٚي٦و ا٫

قت٬ِٖ ، ٚضزت بطق١ٝ َٔ اْٛض باؾا ايكا٥س ايعاّ ٗ زض١ْ اٍ ععٜع عًٞ إكطٟ قا٥س اجملاٖسٜٔ بٓػاظٟ عٔ 

ٔ أؾس إكا٥ب بطق١ َٔ ا٫غتا١ْ عٔ بطق١ٝ َٔ بطيٌ عٔ بطق١ٝ َٔ ض١َٚ تؿٝس إٔ ٚقع١ ايؿٜٛٗات ٖصٙ ناْت َ

ع٢ً ايطًٝإ خػطٚا ؾٝٗا أيؿا ٚخػُا١٥ َكاتٌ َِٚٓٗ نباٙ نجرلٕٚ قت٢ً ٚدطس٢ َِٚٓٗ َٔ أقابِٗ اؾٕٓٛ 

   (6)َٔ ٍٖٛ شيو ايّٝٛ(

ّ خطدت ١ًٓ إٜطاي١ٝ بعستٗا ٚعسٜسٖا َعٚز٠ ظُٝع أْٛاع ايػ٬ح ٖٚاْت 1111ٚٗ ؾٗط ابطٌٜ غ١ٓ 

طن١ ع١ُٝٛ، اغتُطت غاعات َتتاي١ٝ، ُهٔ ايعسٚ ؾٝٗا َٔ َعػهط بٓٝٓ٘، ؾأْسيعت بٌ ايؿطٜكٌ َع

است٬ٍ َٛقع إعػهط اْػشب اجملاٖسٕٚ ثِ بانط ٖصٙ إعطن١ أيتشِ اجملاٖسٕٚ َع ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ٗ 

 ( 1).   ٚمل ٜهٔ ايؿٛظ ٭سس َٔ ايؿطٜكٌ َعطن١ َٛقع سًل ايطٜح

                                                           

   156.  156,  151قُس ايطٝب ا٭ؾٗب , َطدع غابل .  م . ( 1)
 

 .133م  1636زاض ايؿهط ،ٙ  ايػٓٛغ١ٝ زٜٔ ٚزٚي١ ، ؾ٪از ؾهطٟ ، قُس ( 1)
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عطن١ ايؿٝذ َٛغ٢ قطم عُس٠ قب١ًٝ ايعُاض١ْ، ٚايؿٝذ ضغِ نجط٠ ا٭َٛات َٔ ايططؾٌ ، َٚٔ ؾٗسا٤ تًو إ 

ضَهإ غ١ٓ  18ددلٌٜ ايعبٝسٜجِ عكب شيو أيتشِ ايؿطٜكإ ٗ َعطن١ َٛقع )سٛف ايعهب( ٚشيو ّٜٛ 

ٚناْت ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ظاسؿ١ مٛ غًٛم ٚيهٓٗا ؾؿًت ٗ ؼكٝل ٖسؾٗا، َٚٔ بٌ ؾٗسا٤ ٖصٙ  ّ 1111 ٖـ،1118

، ٚايؿٝذ ْٜٛؼ بٔ َكطؿ٢ أبٞ ايعٝاضسعبس اؿُُٝس ايهع٠، َٚٔ بٌ اؾطس٢ ايؿٝذ إعطن١ ابٞ ظٜس بٔ ق

 7) . ؾٓٝـ

بعض إطانع ٗ ايسٚاخٌ ٚاغتُط ايكتاٍ ٗ ْٝع اما٤ بطق١ َٔ بٓػاظٟ اٍ طدلم، ٚقس ُهٔ ايطًٝإ َٔ است٬ٍ 

ب َِٓٗ ٫ٜطاي١ٝ اٍ ؾٝٛر ايكبا٥ٌ ٜطًقا٥س ايكٛات ا "اًَٝٝٛ" َعاضى نجرل٠ ٚٗ َٛاقع كتًؿ١ اضغٌ اؾٓطاٍ ٚبعس

َؿاٚنات، ٚعٓسَا ٚقٌ ايٛؾس ا٫ٜطايٞ ايصٟ وٌُ ايهتاب اٍ إؿاٜذ ٚقٌ ايػٝس ٗ  ٘اضغاٍ َٓسٚبٌ يًسخٍٛ َع

ٚنإ إٛقعٕٛ ع٢ً ٖصا ايهتاب ايؿٝٛر إعطٚف بػٝسٟ ضاؾع،  *آس ايؿطٜـ اٍ َٛقع ضٜٚؿع بٔ ثابت ا٫ْكاضٟ

 اٯت١ٝ أزلا٤ِٖ:

بسايػ٬ّ ايهع٠، إبطاِٖٝ إكطاتٞ، عُط ا٫ٚدًٞ، عًٞ ا٭ٚدًٞ، قُس ايهاغح، خًٌٝ َكطؿ٢، َؿتاح ابٛ ع

خعِٜ، عًٞ قذٛب، َكطؿ٢ خًٌٝ، ابٛبهط ايكصاٗ ، َؿتاح سػٌ ، داز اهلل ابٛظٜس، سبٝب اهلل ايًٛاطٞ، 

 (1)   (.8)ضًٜٚٗابٛيطٝـ، َططٚز ابٛ ؾٓٝـ ايًٛاطٞ، إدلٚى ايًٛاطٞ، إدلٚى عُط

نٌ َٔ :ايؿٝذ قُس ايسضزٗ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ ؾشات َع ايهتا٥ب ايػٓٛغ١ٝ  ٜكٛز أَا دب١ٗ اؾبٌ ا٫خهط ؾكس نإ

سػٌ اؿ٬ٗ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ إدًٝٞ.ايؿٝذ قاحل بٔ ازلاعٌٝ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ َؿاٜذ قبا٥ٌ اؿاغ١.ايؿٝذ قُس ض٩غا٤ ٚ

ايعطبٞ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ ايككطٜٔ َع ض٩غا٤ َٚؿاٜذ قبا٥ٌ  ايؿٝذ قُس ٥س١ٜ َع ض٩غا٤ َٚؿاٜذ عا١ً٥ ؾا٥سايؿا

ايدلاعك١.ايؿٝذ عبسايكازض ؾطناف ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ بؿاض٠ َع ض٩غا٤ قبا٥ٌ ايعبٝسات.ايؿٝذ عبساهلل ابٛ غٝـ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ 

عايٞ ايػُاضٟ ض٥ٝؼ ايعا١ٜٚ ايبٝها٤ َع ض٩غا٤ قب١ًٝ ايدلاعك١.ايؿٝذ قُس ايػ َاض٠ َع ض٩غا٤ قب١ًٝ ايعبٝسات.ايؿٝذ

ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ تطت َع ض٩غا٤ قب١ًٝ ايعبٝسات.ايؿٝذ اؿبٝب بٔ دًٍٛ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ إطاظٜل َع ض٩غا٤ قب١ًٝ 

ايعبٝسات.ايؿٝذ قُس ايعٝػاٟٚ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ  ايعبٝسات.ايؿٝذ إطته٢ ؾطناف ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ أّ ايطظّ َع ض٩غا٤ قب١ًٝ

 ٥ٝؼ ايعا١ٜٚ اؿُا١َ َع ض٩غا٤ قب١ًٝ ايدلاعك١اؿ١ٝٓ َع ض٩غا٤ قب١ًٝ ايسضغا.ايؿٝذ ايػٓٛغٞ ايػُاضٟ ض

ابٛ ؾاضؽ ٚايسضغا.ايؿٝذ داز اهلل اؾبايٞ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ ايعطقٛب َع ض٩غا٤ قب١ًٝ ايدلاعك١ٚايسضغا.ايؿٝذ قُس 

ظا١ٜٚ قؿٓط١ َعط٩غا٤ قب١ًٝ  ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ أقؿٌ َع ض٩غا٤ قب١ًٝ ايعبٝسات.ايؿٝذ قُس بٔ عُٛض ض٥ٝؼ

ْسا٤ يبت ٖصٙ ايكبا٥ٌ  َع ض٩غا٤ قب١ًٝ ايعبٝساتٚ  ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ َطتٛب١ هلل غعس ؾطنافعبسا ؿٝذاي ايدلاعك١

   (1)ؾٝذ اجملاٖسٜٔ آس ايؿطٜـ

                                                           

  196.  191. 199( قُس ايطٝب آس ا٭ؾٗب ، بطق١ ايعطب١ٝ اَؼ ٚايّٝٛ، َطبع١ اشلٛاضٟ ؾاضع قُس عًٞ َكط ، م1)

 ؼسٜسًا َس١ٜٓ ايبٝها٤ " *. ٖٛ نطٜح ايكشابٞ اؾًٌٝ ضٜٚؿع بٔ ثابت ا٭ْكاضٟ إٛدٛز ٗ َس١ٜٓ اؾبٌ ا٭خهط "      

 .  196(. قُس ايطٝب , َطدع غابل , 1)
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ٚسهطت يكتاٍ ايعسٚ ؼت قٝاز٠ ض٩غا٤ ظٚاٜاٖا ٚظعُا٤ٖا ٚؾٝٛخٗا ا٭غٛز.ٚبايٓػب١ ٕٓطك١ طدلم ْع ؾٝٛر 

طدلم:ايؿٝذ قُس ايؿاضف ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ أّ  َعػهط ايعٚاٜا، ٚظعُا٤ ايعؿا٥ط ايكٛات اييت تأغؼ بٗا

اؾطؾات َع ض٩غا٤ قبا٥ٌ سبٕٛ.ايؿٝذ قُس عبساهلل ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ أّ ضنب٘ َع ض٩غا٤ قبا٥ٌ ايكطعإ 

ٚايؿٛاعط.ايؿٝذ َطته٢ ايػطٜاْٞ ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ دٓعٚض َع ض٩غا٤ قبا٥ٌ ايعبٝساتٛإٓاؾا.ايؿٝذ قاحل ايؿطٜـ 

ؾتِ تأغٝؼ أضبع َعػهطات ٖٞ َعػهط بٓػاظٟ َٚعػهط  ايعبٝسات. ض٥ٝؼ ظا١ٜٚ إطقل َع ض٩غا٤ قبا٥ٌ

قُُت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ع٢ً إكا١َٚ سؿاًٚا ٕا٤ ,(.9)اؾبٌ، َٚعػهط زض١ْ، َٚعػهط طدلم ٗ ٚقت قٝاغٞ

ايٛد٘، اَاّ ايطأٟ ايعاّ ا٫غ٬َٞ، ؾاضغًت نب١ َٔ نباطٗا ٚقٛازٖا إؿٗٛضٜٔ، يتك١ٜٛ ضٚح إكا١َٚ 

 ( 1) غتعُاٍ ا٫غًش١ اؿسٜج١ ٚإعساتٚتسضٜب اجملاٖسٜٔ ٚتعًُِٝٗ نٝؿ١ٝ اٚايسؾاع 

ايصٜٔ اضغًتِٗ  ٚبسأت إػاعسات إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ تتٛاؾس ع٢ً اجملاٖسٜٔ، ٚنإ َٔ ابطظ ايكاز٠ ا٫تطاى

، ، اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ نٌ َٔ ، ايطا٥س اْٛض بو، َٚكطؿ٢ نُاٍ ، ؾتشٞ اٚؾٝاض، ٚخًٌٝ بو عِ اْٛض بو

   (.10)غًُٝإ ايعػهطٟ، ٚععٜع عًٞ َكطٟ، أزِٖ باؾا اؿًيب

أب٢ً ايؿعب ايًٝيب ب٤ً٬ سػًٓا ٗ دٗازٙ نس ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ايكًٝب١ٝ ايػاظ١ٜ، ٚبسز أس٬ّ ايكاز٠ ٚقس 

 ( 1) ست٬ٍ ٫ تتذاٚظ ٔػ١ عؿط ًَٜٛاايعػهطٌٜ ايػٝاغٌٝ، ايصٜٔ ظعُٛا إٔ َس٠ ا٫

ٞ ايدلٜطاْٞ )نتؿٓط( بج٬ث١ اؾٗط، يكس طاضت أخباض إعاضى ٗ بٓػاظٟ، ٚططابًؼ، ٚقس قسضٖا ا ايػٝاغ 

ٚزض١ْ اٍ ايعامل أْع، ٚضأت سه١َٛ ا٫تطاى إٔ ايؿعب ايًٝيب، دسٜط بإػاعس٠ ٚداز ٗ دٗازٙ ٚنؿاس٘ 

ط، نس ايعسٚ، ٚيصيو قاَت بإضغاٍ فُٛع١ َٔ ايكاز٠ ايعػهطٌٜ ، يٝذػٛا ايٓبض ٜٚطغًٛا ايتكاضٜ

ؾٛقًت عٛخ ٚزضاغات أْٛض باؾا َع ظ٥٬َ٘ )بإّاِْٗ بإٔ ٖصا ايؿعب ٜعتُس عًٝ٘ ٗ اؿطٚب ، ٚضؾعت 

ايتكاضٜط اٍ ا٫غتا١ْ، ؾأخصت ا٫َسازات تطز َٓٗا، ٚبسأت ٚؾٛز إتطٛعٌ َٔ َكط ٚايعامل ا٫غ٬َٞ تذل٣ 

ٝا، َٚكط، ؾكاَت بسٚضٖا خرل قٝاّ، ٕػاعس٠ اخٛاِْٗ إػًٌُ ٗ يٝبٝا، ٚٚقًت ايبعجات ايطب١ٝ َٔ تطن

ٚٚقٌ ا٭َرل ؾهٝب اضغ٬ٕ ع٢ً ضأؽ بعج١ طب١ٝ  إٍ يٝبٝا ا٫غ١َٝ٬ ٚايعا١َٕٝطاغًٌ َٔ ايكشـ ٚٚقٌ 

٘، َٔ أخل ضداي ام٬ًْ ٜكشب٘ ٔؼ أؾد 818ا٭ز١ٜٚ نإ عسز ْاشلا اييت ؼٌُ ا٫ثكاٍ َٔ إ٪ٕ ٚ

 (1)قس تطٛعٛا يًذٗاز بدلق١ 

                                                           

 . 191، م َطدع غابل ، قُس ايطٝب  (1)

 .  196إطدع ايػابل , ،قُس ايطٝب  (1)
 

  11,  13، 96مَطدع غابل  قُٛز عاَط، (6)
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يعػهط١ٜ باؾا باختٝاض فُٛعات َٔ ايؿباب ايًٝيب ٚاضغًِٗ اٍ اغتاْبٍٛ يتعًُِٝٗ ايِٓٛ ايػٝاغ١ٝ ٚاٚقاّ أْٛض 

، يٝؿطؾٛا ع٢ً قٝاز٠ اؾٝـ ايٛطين ايصٟ ْٗض ٗ إعسازٙ ٚتساؾع اجملاٖسٕٚ إػًُٕٛ َٔ نٌ َهإ اٍ اؾسٜس٠ 

٬ّ ايهتّاب ِٜٗ، ٚؾانت قطا٥ح ايؿعطا٤، ٚأقَٝسإ ايكتاٍ ، ٚداز إػًُٕٛ اـرلٕٚ بأَٛاشلِ، ٚأعع َاًَهت أٜس

بسٚضٖا ٚناْت سًك١ ا٫تكاٍ بٌ دٗاز ايًٝبٌٝ ٚايعامل اـاضدٞ، ٚناْت ايكشـ  ٚقاَت ,   َا أٚست٘ نُا٥طِٖ

إػاعسات تأتٞ َٔ ايعامل ا٫غ٬َٞ اٍ َكطاٍ ايًذإ إدتك١ ٚاييت اؾطف عًٝٗا عًٞ ٜٛغـ، ٚعُط طٛغٕٛ 

سٜٔ، ٚناْت ٚايس٠ اـسٜٟٛ )اّ احملػٌٓ( تٓؿل ا٫َٛاٍ ، ٚإ٪ٕ، ٚا٬ٕبؼ، ٚا٭ز١ٜٚ، ٚايكٛاؾٌ ٚتطغٌ اٍ اجملاٖ

ٚعٓسَا قابًت ايٛؾس ايصٟ اغتًِ ٖصٙ ا٫ؾٝا٤ قايت : )اْين مل أؾعٌ ؾ٦ًٝا ٜصنط ٗ داْب َاٜكّٛ  احمل١ًُ يًُذاٖسٜٔ

ٚناْت . أزلع َٓص أٜاّ خدلًا عٔ َٝسإ ايكتاٍ( ب٘ أٚي٦و اجملاٖسٕٚ ٗ غبٌٝ اهلل ٚايٛطٔ ٚإْين قًك١ ٭ْين مل

إػاعسات تأتٞ َٔ أٌٖ ايؿاّ، اٍ ب٬ز َكط ثِ تسخٌ اٍ يٝبٝا، ٚنإ ايًٝبٕٝٛ ايصٜٔ ٖادطٚا اٍ َكط َٔ 

ٚايطداٍ  ٚنإ أٓس ايباغٌ َٔ ٚدٗا٤ َكط غٓسًا قًٜٛا ؿطن١  (11)عؿطات ايػٌٓ قس ٚقؿٛا ٚقؿ١ ضدٌ ٚاسس بإاٍ

يٝبٝا قس نتب يًػٝس ايػٓٛغٞ ا٭ؾٗب ضزًا ع٢ً ضغاي١ ٚقًت إيٝ٘: )إْٞ َٚا أًَو ؼت تكطؾهِ  اؾٗاز ٗ

 ( 1)إٔ ايعطٚب١ ٗ ْٝع أما٤ ايسْٝا، ـٕٚػاعستهِ ٚإْهِ قُتِ َا ٜطؾع ؾ

ي١ ٚإْهِ ئ تػًبٛا ٚؾٝهِ ايػاظٟ ايعِٛٝ غٝس فاٖسٟ ايكطٕ ايطابع عؿط ايػٝس آس ايؿطٜـ؛ ؾكؿٛا َٛقـ ايبطٛ

ْعِ ايعٕٛ  ٫ٕ ايعامل ايعطبٞ ٜتطًع ٫عُايهِ ٜٚطقبٗا ع٢ً ايبعس ....(.يكس ناْت قبا٥ٌ ايؿٛا٥س، ٚاؾٛاظٟ ٗ َكط

   ٚتؿاعٌ ايعامل ا٫غ٬َٞ دً٘، ؾكس ادتُع أعٝإ  ؿطن١ اؾٗاز ٗ بطق١

ضد١ٝ ايدلٜطا١ْٝ نس اـا ٚٚدٗا٤ ٚؾباب َػًُٛا اؾعٜط٠ َٛضٜؼ ايٛاقع١ ؾطم َسغؿكط، ٚضؾعٛا استذادِٗ اٍ

 ( 1)،(12)يٝبٝا ا٫عتسا٤ ا٫ٜطايٞ ع٢ً

اـاضد١ٝ ايدلٜطا١ْٝ نس  ٚٚدٗا٤ ٚؾباب َػًُٛا اؾعٜط٠ َٛضٜؼ ايٛاقع١ ؾطم َسغؿكط، ٚضؾعٛا استذادِٗ اٍ

 (1)(              1)،(13)يٝبٝا ا٫عتسا٤ ا٫ٜطايٞ ع٢ً

نِ قطط ايؿٝذ قاغِ قُس ؾكس تدلع يًُذاٖسٜٔ بعؿطٜٔ َٚٔ بٌ إتدلعٌ َػًُٞ أْسْٚػٝا ، َٚػًُٞ اشلٓس، ٚسا

أيـ ضٚب١ٝ، ٚأٌٖ ايبشطٜٔ، ٚدا٤ اٍ َٝسإ ايكتاٍ نٌ َٔ قُس سًُٞ، ٚعبسإعطٞ قاحل ناب٘ َكطٟ، عاضف 

بو ٚايٞ ايبكط٠ غابكًا، ْؿأت بو أسس نباض ضدا٫ت تطنٝا إؿٗٛضٜٔ، قُس طاٖط أؾٓسٟ َكطٟ، ٚغرلِٖ 

 ( 1) .  (.14)نجرل

                                                           

 636م َطدع غابل عاَط ،  ٛزقُ(. 1)
 

 حملُس ضؾٝس.  636اٍ  633، م 1اؾع٤ ا٭ٍٚ فًس ( ف١ً إٓاض، 1)
 

  136.  163 ، م. َطدع غابل قُس ايطٝب آس ازضٜؼ ا٭ؾٗب(. 6)
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تْٛؼ، ٚتؿاز،  قس نإ يسٍٚ اؾٛاض زٚض ٖاّ ٗ زعِ نؿاح ايؿعب ايًٝيب نس ايػعٚ ا٭ٜطايٞ َجٌ ٚ

ؾكس غاُٖٛا ْٝعًا ٗ َس ايؿعب  ٚايٓٝذط، َٚايٞ، ٚايػٛزإ، َٚكط، ٚاؾعا٥ط، ٚايؿاّ، ٚتطنٝا ٚغرلٖا

ّٚهٔ ايطدٛع اٍ  ايًٝبٌٝ  ايًٝيب بإاٍ ٚايػ٬ح بٌ تعس٣ ا٭َط شيو ؾكس خانٛا إعاضى دٓبًا إٍ دٓب َع

إكاٍ ايصٟ نتب٘ قُس ا٫غط٢ بعٓٛإ قس٣ سطن١ اؾٗاز ايًٝيب ٗ ايعامل ا٫غ٬َٞ ٖٚٛ َٔ َٓؿٛضات 

  .(15)َطنع زضاغ١ دٗاز ايًٝبٌٝ نس ايػعٚ ا٫ٜطايٞ ؾٝ٘ َعًَٛات دٝس٠ عٔ ازلا٤ َٔ غاِٖ ٗ ايسعِ اؾٗازٟ

ايًٝبٌٝ داٖسٚا ا٫ٜطايٌٝ ٚسسِٖ زٕٚ إٔ ٜتًكٛا أ١ٜ عٕٛ اٚ َػاعس٠، إٕ ايصٜٔ نتبٛا عٔ اؾٗاز ٚقايٛا بإٔ 

اؾذلٚا ع٢ً ايٛاقع ايصٟ سسخ ٚظٜؿٛا اؿكا٥ل ٖٚهُٛا سكٛم اخٛاِْٗ ، ؾٗصا اؾٓطاٍ ا٫ٜطايٞ غطغٝاْٞ 

ٜعذلف بصيو ٜٚكٍٛ إٕ َػاعس٠ َكط يًُذاٖسٜٔ اددلت٘ ع٢ً إٔ ٜأخص ا٫ستٝاطات اي٬ظ١َ ٗ َطاقب١ اؿسٚز 

َُٚٗا ٜهٔ َٔ اَط ؾإ ا٭ٜطايٌٝ عُسٚا إٍ غعٚ يٝبٝا غعًٝا َِٓٗ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً َػتعُطات  . (.16)ايؿطق١ٝ

دسٜس٠ بايؿُاٍ ا٭ؾطٜكٞ يبٓا٤ ا٭َدلاطٛض١ٜ اييت ناْٛا وًُٕٛ بٗا ٚقس ؼسزت ا٭غباب اييت أزت إٍ أع٬ٕ 

 ( 1) -اؿطب ٚإتُج١ً ٗ :

ع ٖصا تكا٫ت اييت ُت َٓص َطًطايٝا إ تػدطٙ يكاؿٗا بػبب ا٭أٜ ايٛنع ايسٍٚ ايصٟ أغتطاعت .1

ضٚغٝا ( ٗ أعُاٍ تٛغع١ٝ  –إٔاْٝا  -ايُٓػا –ؾطْػا  –اٯخط٣ ) بطٜطاْٝا  ايكطٕ ٚيتٛضٙ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ

 . ٚؾذعِٗ ع٢ً إع٬ٕ اؿطب  نٌ شيو َٗس يٮٜطايٌٝ َٔ ؼكٝل اٖساؾِٗ
٬سٝات أغتطاع ٖٛ اٯخط إٔ وٍٛ ٖصا إٛنٛع إٍ سكٝك١ َٚا قسَ٘ َٔ ق ضَٚا ْؿاٙ ؾطع َكطف .1

 ٚاقع١ غًل عصض ي٘ يًُشاؾ١ٛ ع٢ً َكاؿ١ ا٭قتكاز١ٜ . 
عسّ ُهٔ أٜطايٝا َٔ است٬ٍ اي١ٜ٫ٛ بايططم ايػ١ًُٝ أٚدس قٓاع١ يس٣ ايػاغ١ بأغتعُاٍ ايك٠ٛ ٚايسخٍٛ  .1

ٛا اؿطب ٗ ْؿؼ إٛعس ٚغدطٚا ناؾ١ ٗ اؿطب إباؾط٠ ٚقس مت ؼسٜس ٚقت يًسخٍٛ ٗ اؿطب ٚأعًٓ

أَهاْاتِٗ ايعػهط١ٜ بطًا ٚعطًا ٚدًٛا يتٛدٝٗٗا مٛ يٝبٝا ٭ست٬ٍ إسٕ ايٛاقع١ ع٢ً ايػاسٌ ٗ اٚقات 

ٟ زٚي١ أخط٣ ؽتِٓ ايؿطق١ ٭ست٬شلا سٝح أضازٚ إٔ تهٕٛ أَتكاضب١ َٔ ايؿطم إٍ ايػطب يًٛقٛف أَاّ 

صٟ َط ايٜٚبصيٕٛ نٌ دٗس يًػٝطط٠ عًٝٗا ا٭ِٗ ٜػتشٛشٕٚ ع٢ً يٝبٝا يٝبٝا شلِ ٚسسِٖ ٖٚصا ا٭َط دعً

دعًِٗ ٜٛقعٕٛ ع٢ً أتؿاق١ٝ ايكًح َع ا٭تطاى ست٢ ٜتُهٓٛا َٔ ؾطض غٝططتِٗ ع٢ً يٝبٝا زٕٚ أٟ ؾطٜو 

 (1. )آخط 

 .136م اٱٜطايٌّٝ، َٓؿٛضات َطنع زضاغ١ دٗاز ايًٝبٌٝ 1663ايؿٗٝس ، ايعسز اـاَؼ،  (.ف1١ً)  

  66، م  1666، ،برلٚت   1661 – 1611ٱٜطايٞ ٍ عُط , إكا١َٚ ايًٝب١ٝ ي٬ست٬ ْس٣( 1)  

                                                           

 ايؿٗٝس ، ايعسز اـاّ ف١ً( 3)
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 : و  :919حركت انجهاد  وأثارها عهى نىزاٌ -اتفالٍت أوشً 

اييت زاضت ضساٖا ٗ كتًـ َٓاطل يٝبٝا ٫ٚغُٝا إٓاطل إٍ َٝسإ يًُعاضى ؼٍٛ ايػاسٌ ايًٝيب 

إٔ ا٭غذلاتٝذ١ اؿطب١ٝ يًكٛات ا٭ٜطاي١ٝ  قس تعُست ؾتح اؾبٗات   ايؿطق١ٝ ) بطق١ ( َٚٔ ايٛانح

اشلا١َ ٚتؿتٝت دٗٛز إكا١َٚ يًػعا٠ أعتُازا ع٢ً تؿٛقٗا ايعسزٟ بككس ايػٝطط٠ ايػطٜع١ ع٢ً ايؿٛاط٧ 

 ( . 1)ٚايصٟ ٜكسض عٛايٞ ١٦َ أيـ أٜطايٞ تكطٜبًا  اشلا٥ٌ

١، ٚايتشِ اجملاٖسٕٚ با٭تطاى، ٚؾهًٛا ق٠ٛ عػهط١ٜ ٚادٗت ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ٗ يٝبٝا َكا١َٚ عٓٝؿ

ناضب١، ٚأزضنت إٜطايٝا عذعٖا عٔ اُاّ است٬ٍ بك١ٝ اي١ٜ٫ٛ، ٚيصيو قطضت إٔ تٗادِ ايسٚي١ 

ايعجُا١ْٝ ٗ َطانعٖا ايهعٝؿ١، ٚتٛدٗت شلصا ايػبب مٛ اؾعض ا٫ث٢ٓ عؿط اييت ناْت ت٪يـ 

( ، ؾؿٞ ايجأَ عؿط َٔ ْاز٣ ا٫ٍٚ -ايسضزٌْٝ-ه١ اي١ٜ٫ٛ إعطٚؾ١ باغِ )فُٛع١ دعض عط إ

ّ، قاَت اغاطٌٝ اٜطايٝا بإست٬ٍ اؾعض، ثِ قاَت بتٗسٜس 1111َاٜٛ غ١ٓ  7ٖـ إٛاؾل 1118غ١ٓ 

َسخٌ ايسضزٌْٝ، ٚقكؿت َٝٓا٤ برلٚت ع٢ً غاسٌ ايؿاّ ٚنأْٗا بصيو تسعٛ اٍ تٛغٝع ضقع١ اؿطب، 

بطٜطاْٝا ايع٢ُٛ قاسب١ اٱؾطاف إباؾط ع٢ً اؿطن١ ايبشط١ٜ ٖٚصا َاأثاض ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ خاق١ 

 (1) (.17)إتٛد١ٗ اٍ ايبشط ا٭غٛز ٚقٓا٠ ايػٜٛؼ

ٚقس أقاَت اٜطايٝا ازاض٠ شلصٙ اؾعض، ٚأقسضت بٗا طٛابع بطٜس اٜطاي١ٝ، ٚاغتبسيت بايبشاض٠ ايصٜٔ 

ايكػرل٠، نُا اغتبسيت ا٭ع٬ّ قاَٛا بع١ًُٝ ا٫ست٬ٍ ساَٝات اٜطاي١ٝ َٔ اؾٓٛز ١ًٓٚ ايبٓازم 

ايعجُا١ْٝ أع٬ًَا إٜطاي١ٝ، سٝٓصاى غاضعت اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ اٍ إدطا٤ بعض ايتشكٝٓات يػٛاسٌ 

 .(18)آغٝا ايكػط٣ خٛؾًا َٔ ٖذّٛ اٜطايٞ دسٜس ع٢ً تًو ايػٛاسٌ

ؾٗط ضدب  ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ اؿطد١ َٔ تاضٜذ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ اغتكايت ٚظاض٠ ا٫ؼازٌٜ ٗ أٚاخط

ّ يتتٍٛ اؿهِ ٚظاض٠ أطًل عًٝٗا اغِ )ايٛظاض٠ ايهدل٣( ٚقس 1111ٖـ، إكازف يؿٗط ٜٛيٝٛ 1118

 (1)   (،19)أيؿٗا آس كتاض باؾا ايػاظٟ

                                                           

 

 . 136، م َطدع غابلقُس ايطٝب آس ازضٜؼ ا٭ؾٗب ،   .(1)

 .136ّ، َٓؿٛضات َطنع زضاغ١ دٗاز ايًٝبٌٝ ا٫ٜطايٌ م1663ايؿٗٝس ، ايعسز اـاَؼ،  .(1)

 . 151قُس ايطٝب , َطدع غابل .  (.6)
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ٚقس اغتًُت ٖصٙ ايٛظاض٠ اؿهِ ٗ ٚقت ناْت اؿاي١ ايػٝاغ١ٝ ٗ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ قس بًػت َٔ  

إٔ ؽطز َٓ٘ زٕٚ تهش١ٝ نبرل٠ عًٝٗا، ٖٚٛ َا ؼكل ٗ َعاٖس٠  ّهٔ شلصٙ ايٛظاض٠ اؿطز سسًا ٫

ايكًح َع إٜطايٝا بعس شيو ببهع١ أؾٗط ساٚيت ايٛظاض٠ ا٫ؼاز١ٜ اييت نإ ٜطأغٗا غعٝس باؾا إٔ تؿتح 

ايٝٗٛز أبٛاب إؿاٚنات َع إٜطايٝا عٔ ططٜل بعض ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ، ٚقس يعب بعض ضداٍ ا٭عُاٍ 

، ٚناْت قا٫ٚت ايكًح (20)ا٫ؼاز ٚايذلقٞ زٚضًا باضظًا ٗ بس٤ ٖصٙ إؿاٚناتإ٪ٜسٜٔ ؾُع١ٝ 

ايتؿطٜ٘ ػطٟ ٗ طٞ ايهتُإ ، بُٝٓا تعًٔ اؿه١َٛ ؾسٜس ُػهٗا بٛسس٠ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚعسّ 

ٚيكس بٌ ٚظٜط خاضد١ٝ بطٜطاْٝا يػؿرل زٚيت٘ ٗ ا٫غتا١ْ َس٣ َعاضن١  ٚبٓػاظٟ ٗ ١ٜ٫ٚ ططابًؼ

١َ ا٫ٜطاي١ٝ يًُكذلسات اييت ططسٗا ٚظٜط اـاضد١ٝ ايعجُاْٞ ٗ سه١َٛ ا٫ؼازٌٜ، ٚاقذلح اؿهٛ

 (1. )ايٛظٜط ايدلٜطاْٞ بسٚضٙ 

َؿطٚع غ٬ّ، وٍٛ زٕٚ إضاق١ َا٤ ايٛد٘ يًػٝاغ١ ايذلن١ٝ نُا قاٍ، ٜٚتًدل َؿطٚع٘ ٖصا ٗ إٔ 

َكابٌ إعذلاف إٜطايٝا بايػٝاز٠ ايطٚس١ٝ  تعذلف ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ بػٝاز٠ إٜطايٝا ع٢ً ا٭َٛض إس١ْٝ

يًػًطإ، ٚايػُاح يًُػًٌُ َُاضغ١ عبازاتِٗ ايس١ٜٝٓ عط١ٜ تا١َ، ٚايبكا٤ ع٢ً قٛاِْٝٓٗ ٚعازاتِٗ، 

 (1) (.21)ٚع٢ً إٔ تسؾع إٜطايٝا َبايؼ غ١ٜٛٓ عٔ ططٜل ؾٝذ ا٫غ٬ّ اعذلاؾًا باـ٬ؾ١ ايطٚس١ٝ

ط، ٚاؿه١َٛ ايؿطْػ١ٝ إٔ تكَٛا بسٚض ايٛغاط١ ٱٜكاف اجمل -ٚقس ساٚيت نٌ َٔ سه١َٛ ايُٓػا 

اؿطب بٌ نٌ َٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚإٜطايٝا، غرل إٔ َػاعُٝٗا مل تًل لاسًا ٜصنط ٗ ن٬ 

ٚأَاّ ا٫ظَات اـاْك١ اييت ُط بٗا ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ضأت سه١َٛ كتاض باؾا ايػاظٟ .(22)ايسٚيتٌ

ْتٝذ١ سازل١، ؾأٚؾست ٚظٜط ايعضاع١ ايعجُاْٞ ٚظٚزت٘ بك٬سٝات  إٍإٔ تكٌ بإؿاٚنات َع إٜطايٝا 

ّ، 1111غبتُدل  18ٖـ إٛاؾل 1118ؾٛاٍ غ١ٓ  18يٛظإ ٗ  إٍايعجُاْٞ  إػ٦ٍٛٚاغع١ ٚقس ٚقٌ 

َٚع ٚقٛي٘ أخصت إباسجات تسخٌ ٗ زٚض ساغِ ٜٚتؿل ايططؾإ ع٢ً اـطٛٙ ايعطٜه١ يتٛقٝع ايكًح 

  (1) (.23)بُٝٓٗا

                                                           

 

 . 11ّ.، م2111(ز.عاٜض بٔ سعاّ ايٛضقٞ، سطٚب ايبًكإ ٚاؿطن١ ايعطب١ٝ ٗ إؿطم ايعطبٞ ايعجُاْٞ، ْؿطت٘ داَع١ اّ ايكط2٘٣)

 . 11م َطدع غابل ،  ز.عاٜض بٔ سعاّ ايٛضقٞ ، ( 1)

 . 11،11ّ.، م2111، برلٚت: زاض ايؿتح يًطباع١ ٚايٓؿط 1( ايطاٖط آس ايعاٟٚ،دٗاز ا٫بطاٍ ٗ ططابًؼ ايػطب ، 1ٙ)
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بإٜطايٝا، ْت ايعكب١ اييت ٫تًتكٞ ؾٝٗا آضا٤ ايططؾٌ إتؿاٚنٌ ٖٞ ا٫عذلاف ايعجُاْٞ بإؿام ططابًؼ نا

ٚاْتكاٍ دعض ايسٚزٜهاْٝع اٍ إٜطايٝا، ؾايعجُإْٝٛ ٫ ٜػتطٝعٕٛ اٱع٬ٕ قطاس١ عٔ إؿام ططابًؼ 

ض ايسٚزٜهاْٝع أَطًا عػرلُا، بإٜطايٝا ٭ٕ شيو ٜ٪ثط ع٢ً َهاْتِٗ ٗ ايعامل ا٫غ٬َٞ ٚايعطبٞ، أَا دع

إ٫ إٔ ْصض اؿطب ٗ ايبًكإ دعٌ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ تعكس ٖس١ْ يًشطب ايسا٥ط٠ ٗ ططابًؼ)ٚتتبعٗا بعكس 

َع إٜطايٝا ٚاييت َٓشت ايسٚي١ َٛدبٗا ا٫غتك٬ٍ  أٚؾٞ يٛظإ –َعاٖس٠َعاٖس٠ ايكًح إعطٚؾ١ 

 (1) ٖا يػشب قٛاتٗا َٔ ٖٓاى.ي٫ٜٛيت ططابًؼ ٚبٓػاظٟ، َٚٔ ثِ أبست اغتعساز

ٖـ 1118شٟ ايكعس٠  6يكس مت تٛقٝع َعاٖس٠ ايكًح بٌ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، ٚاؿه١َٛ ا٫ٜطاي١ٝ ٗ 

غٜٛػطا ٚٚقع٘ عٔ ايسٚي١  -ّ، ٚسطضت َٛاضزٙ اٱسس٣ عؿط٠ ٗ يٛظإ 1111أنتٛبط  16إٛاؾل 

عٔ اؿه١َٛ ا٫ٜطاي١ٝ نٌ َٔ : ايعجُا١ْٝ نٌ َٔ : قُس ْابٞ بو، ٚضَٚبٝٛغًٛ ؾدط ايسٜٔ، ٚ

 (1)  (.24)يبذلٚبطٚتٛيٝين، ٚقٜٛسٚؾٛظٜٓاتٛ، ٚدٛغبٝؿٛييب

َٚٔ إؿٝس ٖٓا إٔ ْؿرل بكٛض٠ َٛدع٠ اٍ َهُٕٛ َٛاز إعاٖس٠ نُا ٚضزت ٗ ايٓػد١ ا٫ق١ًٝ 

 :111احملؿ١ٚٛ ٗ ا٭ضؾٝـ ايعجُاْٞ ٗ اغتاْبٍٛ ؼت ضقِ 

ا بإٜكاف ساي١ اؿطب بُٝٓٗا ٚإضغاٍ َؿٛنٌ َٔ اؾاْبٌ يتٓؿٝص إاز٠ ا٭ٍٚ: تعٗست اؿهَٛتإ ؾٝٗ

 شيو ساٍ تٛقٝع ٖصٙ إعاٖس٠.

إاز٠ ايجا١ْٝ: تعٗست اؿهَٛتإ بإقساض أَط بػشب ايكٛات اؿطب١ٝ ٚايهباٙ َٔ دبٗات ايكتاٍ، 

اؾعض اييت  ؾايسٚي١ ايعجُا١ْٝ تػشب قٛاتٗا َٔ ططابًؼ ٚبطق١، ٚاؿه١َٛ ا٫ٜطاي١ٝ تػشب قٛاتٗا َٔ

 استًتٗا ٗ عط إه١.

 ( 1)  إاز٠ ايجايج١: ٜتِ تبازٍ أغط٣ اؿطب بٌ ايسٚيتٌ ٗ أغطع ٚقت ٖهٔ.

                                                                                                                                                                                                      
 

 . 11م ٕ سعاّ , َطدع غابل   ،ز. عا٥ض ب(  2)

 . 11،11ّ.، م2111، برلٚت: زاض ايؿتح يًطباع١ ٚايٓؿط 1ايطاٖط آس ايعاٟٚ،دٗاز ا٫بطاٍ ٗ ططابًؼ ايػطب ، ٙ(.   1)

 . 11م ٕ سعاّ , َطدع غابل   ،ز. عا٥ض ب  (.1)
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إاز٠ ايطابع١: تتعٗس اؿهَٛتإ َٓح عؿٛ ؾاٌَ يهٌ َٔ غاِٖ بأعُاٍ عسا١ٝ٥ أٚ ساَت سٛي٘ 

  ايؿبٗات أثٓا٤ اؿطب يكاحل أٜا َٔ ايسٚيتٌ.

اّ اؿهَٛتٌ ظُٝع إعاٖسات ٚا٫تؿاقات اييت ناْت بُٝٓٗا قبٌ اؿطب، ٚايعٛز٠ إاز٠ اـاَػ١: إيتع

 (1) بع٬قاتُٗا اٍ ٚنعٗا ايػابل.

إاز٠ ايػازغ١: تًتعّ سه١َٛ اٜطايٝا َا تؿطن٘ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ َٔ ظٜاز٠ ٗ اؾُاضى ، َٚا تكُٝ٘ 

 ٝع ايسٍٚ ا٫ٚضٚب١ٝ ػاٙ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ.َٔ اَتٝاظات ٗ اطاض ايكإْٛ ايتذاضٟ ايصٟ تًتعّ ب٘ ْ

، إشا عًُت إاز٠ ايػابع١: تتعٗس اؿه١َٛ ا٫ٜطاي١ٝ بإيػا٤ َهاتب ايدلٜس ا٫ٜطاي١ٝ ٗ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ 

 ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ 

اي٘ إاز٠ ايجا١َٓ: ت٪ٜس اؿه١َٛ ا٫ٜطاي١ٝ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٗ َطايبتٗا إيػا٤ ْٛاّ ا٫َتٝاظات ٚاغتبس

 بٓٛاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ .

إٛٚؿٌ ا٫ٜطايٌٝ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ٗ ايسٚي١ ٚؾكًٛا َٔ  بإعاز٠إاز٠ ايتاغع١: اغتعساز ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ 

 عًُِٗ أثٓا٤ اؿطب، ع٢ً إٔ تسؾع شلِ ضٚاتب ايؿذل٠ اييت أٚقؿٛا ؾٝٗا عٔ ايعٌُ.

يًسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٜعازٍ إبًؼ إػتٛدب عٔ  إاز٠ ايعاؾط٠: تتعٗس اؿه١َٛ ا٫ٜطاي١ٝ بسؾع قػ٘ غٟٓٛ

يهٌ غ١ٓ َٔ ايػٓٛات ايج٬ث١ اييت غبكت اؿطب،  -ططابًؼ ايػطب ٚبٓػاظٟ-إٜطازات اي٫ٜٛتٌ 

 ًَٕٝٛ يرل٠ إٜطاي١ٝ يهٌ غ١ٓ. 1ٚايصٟ ٫ٜكٌ عٔ 

ا، ٚاثباتًا إاز٠ اؿاز١ٜ عؿط٠: تسخٌ ٖصٙ إعاٖس٠ سٝع ايتٓؿٝص ٚغطٜإ إؿعٍٛ ٗ ْؿؼ ّٜٛ تٛقٝعٗ

ٚقس أؿكت بإعاٖس٠ (.25)يصيو ٚقع إؿٛنٕٛ شٚٚ ايك٬س١ٝ إطًك١ ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ، ٚختُٖٛا بأختاَِٗ

َه٬ًُ شلا ٚأِٖ ٖصٙ  ايطزل١ٝ إؿاض إيٝٗا بعايٝ٘ أضبع١ ٬َسل اعتدلٖا إٛقعٕٛ ع٢ً إعاٖس٠ دع٤ًا

ايتاّ ي٫ٜٛيت  اٱزاضَٟٓح ا٫غتك٬ٍ  َٛدب٘ ا٬ٕسل ٖٛ إٓؿٛض إٛقع َٔ ايػًطإ ايعجُاْٞ ٚايصٟ مت

 ( 1) ططابًؼ ٚبٓػاظٟ

                                                           

  .11مَطدع غابل اٜض بٔ سعاّ ايٛضقٞ، ز.ع (2)

  11. َطدع غابل. م  ز.عاٜض بٔ سعاّ ايٛضقٞ (1)
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ا٭ٖايٞ ايصٜٔ هب إٔ ٜػاُٖٛا بتكسِٜ ايٛقاٜا ٚا٫ضؾازات ،ٚأْ٘  ع٢ً إٔ تساض بكٛاٌْ دسٜس٠ َٔ قبٌ 

غٝعٌ ْا٥بًا يًػًطإ ٕس٠ ٔؼ غٓٛات يًُشاؾ١ٛ ع٢ً إٓاؾع ايعجُا١ْٝ ، نُا ٜعٌ قانٞ ي٫ًٜٛتٌ 

بٌ ايػًطإ يٝكّٛ بتٓؿٝص أسهاّ ايؿطع ايؿطٜـ ع٢ً إٔ ٜعٌ ٖصا ايكانٞ بسٚضٙ َٚٔ ايعًُا٤ َٔ ق

احملًٌٝ ْٛابًا ؾطعٌٝ ي٘ ٚؾكًا يٮسهاّ ايؿطع١ٝ، ٚتسؾع ايسٚي١ ايعجُا١ٜٓ ضاتب ايكانٞ َٔ خعٜٓتٗا 

اي١ٜ٫ٛ أَا ضٚاتب ْا٥ب ايػًطإ ٚإٛٚؿٌ ايؿطعٌٝ غرل ايكانٞ ؾتكطف ضٚاتبِٗ َٔ َساخٌٝ 

 (1)  ...(.26)احمل١ًٝ

نُا إٔ إًشل ايجاْٞ ٫ٜكٌ عٔ إًشل ا٭ٍٚ أ١ُٖٝ، ٭ْ٘ عباض٠ عٔ َٓؿٛض َٔ ًَو إٜطايٝا ع٢ً غطاض 

َٓؿٛض ايػًطإ ايعجُاْٞ، إ٫ أْ٘ ٜ٪نس ؾٝ٘ خهٛع ٫ٜٚيت ططابًؼ ٚبٓػاظٟ ٫ٜطايٝا، ٚؾٝ٘ َٓح ًَو 

اْب دٝٛف ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ َٔ أٌٖ اي٫ٜٛتٌ، ٚتطى شلِ إٜطايٝا ايعؿٛ ايعاّ ٕٔ غاِٖ ٗ اؿطب اٍ د

اؿط١ٜ بإقا١َ ؾعا٥طِٖ ايس١ٜٝٓ ٚشنط اغِ ايػًطإ ايعجُاْٞ ٗ خطب١ ايكًٛات باعتباضٙ خًٝؿ١ 

إػًٌُ ، ٚشنط إٔ ٖٓاى ؾ١ٓ غٝتِ تؿهًٝٗا تهِ ٗ عهٜٛتٗا بعض ا٭ٖايٞ تكّٛ بٛنع ا٭١ُْٛ 

.. (.27)٫ٜطايٞإس١ْٝ ٚا٫زاض١ٜ ع٢ً ايُٓ٘ ا . (1 ) 

إٕ َٛاؾك١ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ع٢ً عكس َعاٖس٠ ايكًح َع إٜطايٝا ع٢ً تًو ايكٛض٠ ايػايؿ١ ايصنط زيٌٝ 

قاطع ع٢ً إٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ناْت تعٝـ أغٛأ َطاسٌ تاضىٗا، ٚإٔ ا٭ظَات ايعٓٝؿ١ ناْت تٗسز 

 ( 1)  28)  نٝاْٗا

غتا١ْ ايصٟ اعتدل ؾطٚٙ ايكًح اييت مت ايتٛقٌ إيٝٗا بٌ ايسٚي١ ٖٚٛ َاعدل عٓ٘ ايػؿرل ايدلٜطاْٞ ٗ ا٫

  29)ايعجُا١ْٝ ٚإٜطايٝا َٔ )أؾهٌ َاّهٔ إٔ ؼكٌ عًٝ٘ اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ ٗ ٌٚ ايٛطٚف ايكا١ُ٥(

ٚقسض ا٭َط َٔ ا٫غتا١ْ اٍ ايكا٥س ايعاّ ايذلنٞ اْٛض بو بإٔ ٜػازض بطق١ ؾٛقع ٖصا ايٓبأ ع٢ً ْؿؼ أْٛض 

 ( 7) يكاعك١ ٚتٛد٘ اٍ اؾػبٛب ٕكاب١ً أٓس ايؿطٜـ ايػٓٛغٞ ٚايتؿاِٖ َع٘ٚقٛع ا

                                                           

 . 11.، مَطدع غابل ز.عاٜض بٔ سعاّ ايٛضقٞ، . (2)

 . 111،111ّ.م2111قُس ؾ٪از، ٬َٝز زٚي١ يٝبٝا، َطبع١ ا٫عتُاز ايكاٖط٠، عاّ . (1)

 . 11م َطدع غابل  ،. ز. عا٥ض بٔ سعاّ (1)

 ا٫ٜطاي١ٝ ع٢ً يٝبٝا )زضاغ١ ٚثا٥ك١ٝ ٗ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتعُاض ٚايع٬قات ايسٚي١ٝ(،زاض ايطباع١ اؿسٜج١، اؿ١ًُ  ز سػٔ, . قُٛ(1)

 .211ّ.،م2111ايكاٖط٠، 
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نإ َٛقـ آس ايؿطٜـ ٚانشًا قبٌ تٛقٝع ايكًح بٌ إٜطايٝا ٚتطنٝا، ؾكس بعح اٍ أْٛض باؾا ٗ 

ٚقً٘ َٔ إٔ ايسٚي١ تعتعّ إعطا٤ يٝبٝا اٍ إٜطايٝا ؾكس دا٤ ٗ ضغايت٘: )مٔ ٚايكًح  زض١ْ ٜصنط ؾٝ٘ َا

 (1)   (30)ع٢ً ططٗ ْكٝض، ٫ٚ ْكبٌ قًشًا بٛد٘ َٔ ايٛدٛٙ(

إشا نإ مثٔ ايكًح تػًِٝ ايب٬ز اٍ ايعسٚ، ٚظٜاز٠ ع٢ً شيو ؾكس سصضٙ ٖا غٛف وسث٘ قبٍٛ ايكًح 

ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ ٗ ْٝع ا٫قطاض َٔ ْؿٛض ؾسٜس َٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٌٚٓ ايهتاب أضبعٕٛ ؾدكًا 

 (1)   (.31)اٖسٌٜ اٍ ايكا٥س ايعجُاَْٞٔ نباض ايػٓٛغ١ٝ اجمل

اغتكبٌ آس ايؿطٜـ أْٛض بو بػٝاضت٘ ٚناْت ٖصٙ أٍٚ غٝاض٠ تسخٌ قشطا٤ بطق١، ٚقٛبٌ عؿا٠ٚ 

بايػ١، ٚأقاّ ٗ نٝاؾ١ ايػٝس أٓس ث٬ث١ أٜاّ، ٚابًؼ أْٛض َهٝؿ٘ أٚاَط ايػًطإ ٚأزٍ إيٝ٘ بتٛدٝٗات٘ 

زت٘ ٚإخباضٙ بإٔ ايػًطإ قس َٓح ا٭١َ ايططابًػ١ٝ اغتك٬شلا )إغٓاز أَط ا٭١َ ايططابًػ١ٝ اٍ غٝا

 ( 1) . .. (.32)تاضنًا شلا اؿل ٗ إٔ تكطض َكرلٖا ٚتساؾع عٔ ْؿػٗا(

ٚٗ ٖصا ايًكا٤ مت ايتكسٜل بٌ ايطدًٌ ع٢ً تأغٝؼ اؿه١َٛ ايػٓٛغ١ٝ يتػس ايؿطاؽ ايصٟ تطتب ع٢ً 

 ( 7) (33)اْػشاب تطنٝا َٔ ١ٜ٫ٚ ططابًؼ ًَٚشكاتٗا

ٚمل    .(34)ٚمل ٜطًب أٓس ايؿطٜـ َٔ أْٛض بو غرل ؾ٤ٞ ٚاسس ٖٚٛ َػاعست٘ با٫غًش١ ٚايعتاز اؿطبٞ 

ٜهٔ اجملاٖسٕٚ ٗ بطق١ ٚسسِٖ ايصٜٔ قطضٚاإهٞ ٗ ايكتاٍ ٚضؾض ايكًح َع إٜطايٝا ع٢ً أغاؽ غرل 

ُاْٞ ٜعاضض ؾٝٗا بازل٘ اؾ٤٬ َٔ ب٬زِٖ، ؾكس أضغٌ غًُٝإ ايباضْٚٞ بطق١ٝ اٍ فًؼ ايٓٛاب ايعج

  (1) (35)ٚباغِ اجملاٖسٜٔ عكس أٟ قًح َع اٜطايٝا ٫ٜهؿٌ اْػشابٗا ايهًٞ َٔ أضانٞ يٝبٝا ايععٜع٠

                                                           
 
 

 . 211، م. قُس ؾ٪از ؾهطٟ، َطدع غابل(2)

 . 211، م. قُس ؾ٪از ؾهطٟ ، َطدع غابل (1)

  .11. مَطدع غابل ا َكطؿ٢ ٖٜٛسٟ، .(1)

 . 12،11م َطدع غابل ،  ،.َكطؿ٢ ٖٜٛسٟ (1)

  211. قُس ؾ٪از ؾهطٟ ، َطدع غابل , (1)
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أْػشب أْٛض باؾا اٍ ب٬زٙ ٚاغتطاع إٔ وكل اْتكاضات يًشه١َٛ ايذلن١ٝ ٚيٮغـ ايؿسٜس 

يطدٌ ٗ إؾػاز اـ٬ؾ١ ٚإغكاٙ اغتطاعت ايك١ْٝٛٝٗ ايعا١ٕٝ، ٚاحملاؾٌ إاغ١ْٝٛ إٔ تػتدسّ ٖصا ا

ٜس أعسا٤ ا٫غ٬ّ إ٫ بعس إٔ غبل ايػٝـ إلعوبة يف  اـًٝؿ١ ايػًطإ عبساؿُٝس ايجاْٞ ٚمل ٜٓتب٘ إْ٘

 .  ب بطق١ ايعطب١ٝ أْٛض باؾا نجرلًاايعصٍ ٚقس َسح قاسب نتاب ايؿٛا٥س اؾ١ًٝ، ٚقاسب نتا

ٚمل ٜهٔ ٜسضٟ يكس قاٍ  ٚٚطٓ٘،، ٚأَت٘ ٚؾعب٘ يكس اعذلف أْٛض باؾا بأْ٘ اغتػٌ َٔ قبٌ أعسا٤ زٜٓ٘

نٓا  نِ بعس ؾٛات ا٭ٚإ! إٕ َكٝبتٓا قُٓا با٫ْك٬ب ٚمٔ آي١ ٗ ٜس ايك١ْٝٛٝٗ ٚمل ْهٔ ْسضٟ

 (1).  (.36)أغبٝا٤

ٚقس أضغًت بطق١ٝ أستذاز إٍ فًؼ إبعٛخ ايعجُاْٞ ٚقس ْكت ٖصٙ ايدلق١ٝ ع٢ً ا٭ستذاز ع٢ً 

غٛف نٛش سطبًا نس نٌ َٔ واٍٚ أغتػ٬ٍ خرلات ٖصا ايٛطٔ ٚقس ايكًح ٚعسّ ايطن٢ عًٝ٘ ٚ

اجملاٖسٕٚ ٗ أضغاٍ ٖصٙ ايطغاي١ إٍ ا٭غتا١ْ سُٝٓا نجطت ا٭ؾاعات سٍٛ ايكًح ٚتكٍٛ ٖصٙ  ؾهط

ايطغاي١ بعس ايسٜباد١ " ٫ْطن٢ بكًح ىٌ بعجُاْٝتٓا ٚهعٌ يًعسٚ أٟ َسخٌ ٗ ب٬زْا ٚيٛ أبطَت٘ 

١ ، ٚمٔ إٍ ا٭ٕ ماضب بأغِ ايعجُاٌْٝ ٚايططابًػٌٝ ؾأشا أبطّ ايكًح ع٢ً ايسٚي١ ٚضن١ٝ اـًٝؿ

َاٜطنٝٓا أَهٓٓا َسا١َٚ اؿطب بأغِ ايططابًػٌٝ ؾك٘ إٍ أخط قطط٠ ٗ زَا٥ٓا ٫ٜٚٛدس بٝٓٓا 

َتكاعس عٔ اؿطب أٚ َٝاٍ إٍ ايعسٚ أٚ َػامل   ي٘ ق٘ ٚقس اٚدبٓا اؿطب ع٢ً نٌ قازض بسٕٚ 

خٌ ٗ شيو يًذلى أق٬ً ٚغٓذًب َا ًٜعّ َٔ إساؾع إٛدٛز٠ ٗ خطٛٙ اؿطب ؾأْٓا أغتجٓا٫ٚ٤ز

 (1ماضب بأغِ زٚيتٓا ٚٚطٓٓا ٚزٜٓٓا " . )

ٚضغِ إ ايكًح قس اٚقـ اؿطب بٌ ا٭تطاى ٚا٭ٜطايٝٝٓا٭ إ ايؿعب ايًٝيب ضؾض ٖصا ايكًح  ٚٚاقٌ 

ٜطايٌٝ ٗ ا٭ضٚاح ٚا٭َٛاٍ ٚمل تكـ عٓس إكا١َٚ نس ا٭ٜطايٌٝ ايػعا٠ ٚقس ظازت خػا٥ط ا٭

إصنٛض٠ ٚبعس َعاٖس٠ ايكًح خطدت تطنٝا ضزلًٝا ٚاعتُس ايؿعب ايًٝيب ع٢ً ْؿػ٘ ٗ  تاٱسكا٤ا

 (1)َكا١َٚ ٖصا ايػعٚ.  

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 . 1ّ.م2112ٖـ/2121ايجاْٞ، َصنطاتٞ ايػٝاغ١ٝ، تكسِٜ ٚتط١ْ ز. قُس سطب ، زاض ايكًِ، ايطبع١ ايجايج١  سعبسا ؿُٝايػًطإ  .(2)

   211م،  11ت، عُاز سامت ، َطنع دٗاز ايًٝبٌٝ ،ططابًؼ  2111ت٢ عاّ س 21(. ٕ.أ بطٚؾٌ ، تاضٜذ يٝبٝا َٓص ْٗا١ٜ ايكطٕ 1)

 .  222، م 2112(. دٕٛ ضّٕٛ ، َٔ زاخٌ َعػهطات اؾٗاز ، ت قُس عبس ايهطِٜ ايٛاٗ ،ططابًؼ 1)
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ٚتٓهِ إيٝٗا أٜطايٝا ٜؿتس اؾٗاز ٚتبسأ غًػ١ً َٔ اشلعا٥ِ  1117َٚا إ تسخٌ اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ 

سٝح تٓػشب اؿاَٝات ا٭ٜطاي١ٝ َٔ ايسٚاخٌ إٍ ايػاسٌ َط٠ اخط٣ ٚخاق١ ٗ َعِٛ يٰٜطايٌٝ 

َعاضى اؾٗاز ٗ إٓاطل ايػاس١ًٝ اييت ناْت ٖسؾًا يصيو ايػعٚ , ٚقس ناْت ْتٝذ١ شيو غًػ١ً َٔ 

 (1) إعاٖسات اييت أعذلؾت ؾٝٗا أٜطايٝا عل ايًٝبٌٝ ٗ سهِ اْؿػِٗ

ٜس٠ َٔ قؿشات ا٭غتعُاض اؿسٜح ٚشيو بعس إ تٓاظيت تطنٝا ٚبٗصا ايكًح مت ؾتح قؿش١ دس

َٛدب ٖصا ايكًح عٔ يٝبٝا ٭ٜطايٝا َكابٌ بعض إكاحل إؿذلن١ ٚنإ ع٢ً ايؿعب ايًٝيب إ 

ىٛض غُاض ٖصٙ اؿطب زؾاعًا عٔ ايٛطٔ ٚشيو تبسأ َطس١ً دسٜس٠ َٔ َطاسٌ ايهكاح تتُجٌ ٗ أبطظ 

ّ  ٚاييت تٓٛعت ؾٝٗا  1116إٍ  1111ؾطم يٝبٝا ٗ ايؿذل٠ إُتس٠ َٔ  إٛادٗات ٚإعاضى ٗ َٓاطل

أغايٝب إٛاد١ٗ بٌ ايططؾٌ ؾكس ازخًت أٜطايٝا إٍ غاس١ اؿطب ٗ يٝبٝا أغًش١ دسٜس٠ مل تهٔ 

َعطٚؾ١ ٗ شيو ايٛقت ؾًِ تهٔ ٖٓاى َكاض١ْ ٗ ايعتاز ٚايعس٠ ٜٚػذٌ ايتاضٜذ ٖٓا إ أٜطايٝا ٖٞ أٍٚ 

نُا اْٗا أغتدسَت ايطرلإ اؿطبٞ ايصٟ  1111ايسباب١ إٍ ايكشطا٤ ٚشيو ٗ غعٚ يٝبٝا  َٔ أزخًت

قكؿت ب٘ َٛاقع َٚعػهطات اجملاٖسٜٔ ٗ كتًـ َسٕ ٚقط٣ يٝبٝا ٚمل ٜكتكط اؾٗاز ٗ يٝبٝا ع٢ً 

عًُت سطن١ اؾٗاز ٚخرل زيٌٝ ع٢ً شيو إطأ٠  ايًٝب١ٝ  ايطداٍ ؾك٘ ؾكس نإ يًٓػا٤ ا٭ثط ايٛانح ٗ

نُُطن١ ٗ غاسات ايٛغ٢ ا٭َط ايصٟ أثط تأثرلًا أهابًٝا ٗ ْؿٛؽ اجملاٖسٜٔ ٖٚصا َا أنست٘ ايك٣ٛ 

 .   (1إعاز١ٜ َٔ خ٬ٍ  َصنطات بعض ايكاز٠ ٚايػاغ١ ا٫ٜطايٌٝ   )

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــ  ـ

   211 م  ، 11َطدع غابل  م  ،ت، عُاز سامت 2111ست٢ عاّ  21(. ٕ.أ بطٚؾٌ ، تاضٜذ يٝبٝا َٓص ْٗا١ٜ ايكطٕ 2)

 .  222مَطدع غابل ، (. دٕٛ ضّٕٛ ، َٔ زاخٌ َعػهطات اؾٗاز ، ت قُس عبس ايهطِٜ ايٛاٗ ،1)
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 أحًذ انشرٌف انسُىسً وتىنٍه لٍادة حركت انجهادانسٍذ 
 

 . ٫ٚزت٘ ٚتطبٝت٘ ٚؾٝٛخ٘-

 . أٓس ايؿطٜـ ٜتٍٛ قٝاز٠ اؿطن١ .-

 -ًُٝات اؾٗاز١ٜ:اغتُطاض ايع. -

 . ُطنع قٛات أٓس ايؿطٜـ قطب اؿسٚز إكط١ٜ:-

 . أٓس ايؿطٜـ ٗ اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ .-

 . ٖذط٠ أٓس ايؿطٜـ إٍ تطنٝا. -

 تطنٝا إٍٚقٍٛ أٓس ايؿطٜـ . -

 ٚؾا٠ ايػٝس أٓس ايؿطٜـ.. -
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 والدته وتربٍته وشٍىخه :
 
بٔ قُس بٔ عًٞ ايػٓٛغٞ ٚظٚدت٘ نطّ٘ بٓت عُطإ أبٔ بطن٘ ٖٛ ايؿٝذ أٓس بٔ قُس ايؿطٜـ  

ٖـ إٛاؾل  1118ؾٛاٍ غ١ٓ  18ٜٚتؿل َعِٛ إ٪ضخٌ ع٢ً أْ٘ ٚيس بٛاس١ اؾػبٛب ي١ًٝ ا٭ضبعا٤ بتاضٜذ 

ٜٓؿطز ايػٝس أٓس ايؿطٜـ عٔ غرلٙ َٔ ايععُا٤ بعسا٥٘ ايؿسٜس ي٬ٜطايٌٝ ٚاْ٘ قاز ّ  ٚ 1681يػ١ٓ 

اييت  –خطٚز ا٭تطاى َٔ بطق٘ ٚ أؾذلى اؾذلانًا ؾعًًٝا ٗ إعاضى نس اٱٜطايٌٝ  ايهؿاح نسِٖ بعس

 ( 1) ٚشيو ٗ أعكاب قًح يٛظإ . –غٛف ٜأتٞ اؿسٜح عٓٗا خ٬ٍ ٖصا ايبشح بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ 

 ٖٚٛ ايعامل اؾًٌٝ ، ٚايكا٥س ايعِٛٝ ، ٚاجملاٖس ايكسٜط ايصٟ قاز نتا٥ب اؾٗاز نس ؾطْػا ٗ تؿاز ,

 ٚنس إٜطايٝا ٗ يٝبٝا ، ٚنس بطٜطاْٝا ٗ َكط
إْهب َٓص طؿٛيت٘ ع٢ً ايكطا٠٤ ٚايتشكٌٝ ، ٚسؿٜ ايكط٤إ ايهطِٜ ٗ غٔ َبهط٠ تطب٢ ضٓ٘ اهلل 

ٗ سذط ٚايسٙ ايع١َ٬ قُس ايؿطٜـ ٚسُٝٓا تطعطع ٚبًؼ ايػازغ١ َٔ عُطٙ زخٌ ؼت نٓـ عُ٘ 

 ( . 1طف عُ٘ ع٢ً تعًُٝ٘ ٚؼؿٝٛ٘ ايكط٤إ  ايهطِٜ ) إٗسٟ ايػٓٛغٞ ، ؾأٖتِ بذلبٝت٘ ٚ تٗصٜب٘ ٚاؾ
َٚٔ أؾٗط ايعًُا٤ ايصٜٔ تعًِ ٚأخص ايعًِ عًِٝٗ : قُس ايؿطٜـ ايػٓٛغٞ ، ٚقُس إٗسٟ ايػٓٛغٞ ،  

 ٔ بطن٘ ٖٚٛ دسٙ َٔ د١ٗ ا٭ّ  ٚأٓس ايطٜؿٞ ، ٚقُس َكطؿ٢ إسْٞ ايتًُػاْٞ ، ٚعُطإ ب

ٖـ  ٚ أغٓست إيٝ٘ َػ٪ٚيٝات دػاّ َٓص ايبًٛؽ ،  1111هؿط٠ عاّ اضؼٌ َع عُ٘ َٔ اؾػبٛب إٍ اي

ؾدل ، نإ ٜٓؿص  1888ٚنإ ٜؿطف ع٢ً ضعا١ٜ ايكاؾ١ً إتذ١ٗ إٍ ايهؿط٠ ٚاييت تتهٕٛ َٔ 

 أٚاَط عُ٘ بسق٘ ٚع٢ً خرل َا ٜطاّ ، ؾًِ ٜعطف ايطنٕٛ إٍ ايطاس١ .
ٚ بايػٛزإ ، ٗ ١َُٗ زع٠ٛ ايٓاؽ ٖـ اضؼٌ َع عُ٘ قُس إٗسٟ إٍ َٓطك١ قط 1118ٚٗ غ١ٓ 

ٚتعًُِٝٗ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ  ٚ أيـ أٓس ايؿطٜـ نتابًا عٔ ٖصٙ ايطس٬ت ازلاٙ  ) ايػطاز ايٖٛاز ٗ 

طس١ً َٔ اؾػبٛب ضس١ً ايػٝس إٗسٟ َٔ اؾػبٛب إٍ ايتاز ( ٚزلٞ أٜهًا " ايسض ايؿطٜس ايٖٛاز ٗ اي

  ( 1) إٍ ايتاز  *, 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 12م ص  2112، طرابلس ، مؤسسة الفرجانً ،  1( الطاهر أحمد ، أعالم لٌبٌا ، ط  2) 

     م  2111الجزائر العربٌة ، دمشق ، عام  ( عبد القادر بن عبد المالك بن علً الفوائد الجلٌلة فً تارٌخ العائلة السنوسٌة ، مطبعة دار 1) 

       (1  /1 ) 

 *.    وٌسمى أٌضاً ) الدر الفرٌد الوهاج فً الرحلة من الجغبوب إلى التاج (

  . 11( مصطفى هوٌدي ، الحركة الوطنٌة شرق لٌبٌا ، مرجع سابق ص  1) 
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 ٚقـ ايػٝس أٓس ايؿطٜـ : 

) ؾًُا د٦ت شٖبت تًٛا يعٜاضت٘ ؟ ؾأب٢ إ٫ إٔ أْعٍ  -: اضغ٬ٕ* أٓس ايؿطٜـ بكٛي٘  ٚقـ ؾهٝب

عٓسٙ ، ضٜجُا أنٕٛ اغتأدطت َٓع٫ً ٗ ايبًس٠ ، ٚقس ضأٜت ٗ ٖصا ايػٝس ايػٓس بايعٝإ ، َا نٓت 

 أؽًٝ٘ عٓ٘ بايػُاع ٚسل يٞ ٚاهلل إٔ أْؿس : 

 ناْت قازث١ ايطنبإ ؽدلْا       عٔ دعؿط بٔ ؾ٬ح أطٝب اـب
 ؾ٬ ٚاهلل َا زلعت        أشْٞ بأسػٔ ٖا قس ضأ٣ بكطٟست٢ ايتكٝٓا 

ضأٜت ٗ ايػٝس سدلًا د٬ًًٝ ، ٚغٝسًا غططٜؿًا ، ٚأغتاشا نبرلًا ، َٔ أْبٌ َٔ ٚقع ْٛطٟ عًِٝٗ َس٠ سٝاتٞ 

، د٬ي١ ايكسض  ٚغطا٠ٚ ساٍ، ٚضداس١ عكٌ ، ٚغذاس١ خًل ، ٚنطّ َٗع٠ ، ٚغطع١ ؾِٗ ، ٚغساز ضأٟ ، 

ايٛقاض ايصٟ ٫ تػض َٔ داْب٘ ايٛزاع١ ، ٚايٛضع ايؿسٜس ٗ غرل ضٜا٤ ٫ٚ زلع٘ . زلعت ٚق٠ٛ ساؾ١ٛ ، َع 

أْ٘ ٫ ٜطقس َٔ ايًٌٝ  أنجط َٔ ث٬خ غاعات ، ٜٚكهٞ غا٥ط يًٝ٘ ٗ ايعباز٠ ، ٚ ايت٠ٚ٬ ٚايتٗذس ، ٚضأٜت٘ 

ع٨ ٖٛ بطعاّ ٚاسس َطاضًا تٓهر بٌ ٜسٜ٘ ايػؿط ايؿاخط٠ اي٥٬ك١ بإًٛى ؾٝأنٌ ايهٝٛف ٚاؿاؾ١ٝ ٚهت

٫ ٜكٝب َٓ٘ إ٫ ق٬ًًٝ ، ٖٚهصا ٖٞ عازت٘ ٚي٘ فًؼ نٌ ّٜٛ بٌ ق٬تٞ ايٛٗط ٚايعكط يتٓاٍٚ ايؿاٟ 

ا٭خهط ايصٟ ٜ٪ثطٙ إػاضب١ ، ؾٝأَط عهٛض َٔ ٖٓاى َٔ ا٭نٝاف ٚداٍ إع١ٝ ، ٜٚتٓاٍٚ ن٬ َِٓٗ 

طب ايؿاٟ يعسّ ٥٬َُت٘ يكشت٘  ، ٚقس ٜتٓاٍٚ ث٬ث١ أقساح َٔ ايؿاٟ إُعٚز بايعٓدل ؛ ؾأَا ٖٛ ؾٝتشا٢َ ؾ

ٜٚٓبػ٘ ايػٝس إٍ اؿسٜح ، ٚأنجط إٔ ٜٛقس ٗ فايػ١ غايبا ايطٝب قسح َٔ ايٓعٓاع ، َٚٔ عازت٘ 

أسازٜج٘ ٗ قكل ضداٍ اهلل ٚ أسٛاشلِ ٚضقا٥ك٘  ٚ غرل غًؿ٘ قُس بٔ عًٞ ايػٓٛغٞ ، ٚ ايػٝس إٗسٟ 

  ( . 1ٚغرلِٖ (   ) 

يؿطٜـ غطٜع اـاطط ، غٝاٍ ايكًِ ، ٫ ٌّ ايهتاب١ أق٬ً ، ٚي٘ ايعسٜس َٔ إ٪يؿات ٚقس ٚايػٝس أٓس ا

ْاٖع ايػٝس أٓس ايؿطٜـ اـُػٌ ٚيهٔ ٦ٖٝت٘ ٫ تسٍ ع٢ً ٚقٛي٘ إٍ ٖصٙ ايػٔ ، يٓسض٠ ايؿٝب ٗ 

 (    1) أٚ وذلَ٘ؾعطٙ ، ٖٚٛ ضا٥ع إٓٛط ، بٗٞ ايطًع١ ، قٟٛ ايب١ٝٓ ، ٫ ّهٔ إٔ ٜطاٙ أسس بسٕٚ إٔ هً٘ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11( محمد عزة ، نشأة الحركة العربٌة الحدٌثة ، ص  2 )

إشتهر بلقب أمٌر البٌان بسب كونه أدٌباً وشاعراً لبنانٌ(، كاتب وأدٌب ومفكر عربً 2111دٌسمبر 1 - 2111دٌسمبر 11*. شكٌب أرسالن )

 ل سفراته العدٌدة مث ل . التقى بالعدٌد من المفكرٌن واالدباء خالواأللمانٌة والفرنسٌة والتركٌة العربٌة. كان ٌجٌد اللغة سٌاسٌاً باإلضافة إلى كونه 

فً مصر  بور سعٌدإلى  إٌطالٌافً  نابولًإلى  بسوٌسرالوزان. بعد عودته إلى لبنان، قام برحالته المشهورة من واحمد شوقًٌ جما ل الدٌن األفغان

وسج ل فً هذه الرحلة ك ل ما راه وقابله. من أشهر كتبه الحل ل السندسٌة ، "لماذا تأخر  مكةثم  جدةإلى  والبحر االحمر قناة السوٌسواجتاز 

العالم اإلسالمً" وغٌرها. ولقد لقب  المسلمون وتقدم غٌرهم"، و"االرتسامات اللطاف"، و"تارٌخ غزوات العرب"، و"عروة االتحاد"، و"حاضر

   بأمٌر البٌان لغزارة كتاباته، وٌعتبر واحداً من كبار المفكرٌن ودعاة الوحدة اإلسالمٌة والوحدة والثقافة  . .

   .  11( محمد عزة ، نشأة الحركة العربٌة الحدٌثة ، ص  1) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
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طٜـ قكً٘ ايعًِ ،ٖٚصبت٘ ٜكٍٛ ايؿٝذ ايطاٖط ايعاٟٚ عٔ أٓس ايؿطٜـ :)ؾايػٝس أٓس ايؿ

ايعباز٠،ؾعؿت ْؿػ٘  ٚندلت ُٖت٘ ، ٚأخًل عًُ٘ هلل ؾتٍٛ اهلل تٛؾٝك٘ ،ٚأطًل ايػٓت ايٓاؽ َسس٘ 

ٚايجٓا٤ عًٝ٘(.  يكس تسؾل اجملاٖسٕٚ نايػٌٝ اؾاضف ع٢ً َٝسإ ايكتاٍ ٗ ططابًؼ ،ٚٗ َٓتكـ 

ايعطب ،ؾأقسض ْسا٤ٙ إؿٗٛض  ّ قاٍ ايػٝس أٓس ايؿطٜـ نًُت٘ ٭ٌٖ ططابًؼ ْٚٝع1111ٜٓاٜط

ٚايدلقاٌٜٚ،ٚأٌٖ يٝبٝا ع٢ً اؾٗاز نس ايعسٚ إعتسٟ ٜٚعًٔ ؾٝ٘ ْبأ أعتعاَ٘   وح ؾٝ٘ ايططابًػٌٝ

ايٓعٍٚ بٓؿػ٘ إٍ إٝسإ ع٢ً ضأؽ ق٠ٛ َٔ اجملاٖسٜٔ نبرل٠.ٚقس ْكـ ْسا٤ أٓس ايؿطٜـ ع٣ًطا١ٜ َٔ 

 (1اؿطٜط .)

ٚقس َهح اجملاٖس أٓس ايؿطٜـ ؾٝٗا ًَٚتك٢ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤  َٓطك١ اؾػبٛب َٓاض٠ يًعًِناْت 

مثا١ْٝ أعٛاّ ٜتًك٢ خ٬شلا ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٗ ايؿك٘ ٚاؿسٜح ٚايتؿػرل ٚأؾٓٗط بٌ ظ٥٬َ٘ باؿعّ 

ٚا٭غتكا١َ ٚايكدل سيت أقبح ع٢ً إٕاّ ٚاغع بؿ٦ٕٛ اؿطن١ ايػٓٛغ١ٝ َٚعطؾ١ نبرل٠ بايكبا٥ٌ 

ايسٚض ايباضظ ٗ ؾض ايعسٜس َٔ إٓاظعات بٌ ايكبا٥ٌ ٚنإ وه٢ بأ٭سذلاّ ٚتاضىٗا ؾكس نإ ي٘ 

 (  1ٚايتكسٜط ٗ نٌ َهإ )

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 53ّ م  1971طابًؼ ، َ٪غػ١ ايؿطداْٞ ، ، ط 2(. ايطاٖط أٓس ايعاٟٚ  ، أع٬ّ يٝبٝا ، ٙ 1)

  01َطدع غابل , م   02عبس ايكازض بٔ عبس إًو , ايؿٛا٥س اؾ١ًٝ ,  اؾع٤  (2)
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  أحًذ انشرٌف ٌتىنى لٍادة انحركت :
 

ٕا ؾعط قُس إٗسٟ بسْٛ أدً٘ ، عٗس إٍ أبٔ أخٝ٘ بايكٝاز٠ ، ٕا تٛغِ ؾٝ٘ َٔ ايكسض٠ ع٢ً ا٫نط٬ع 

ؾٗاز ، ٚ ايٛقا١ٜ ع٢ً اـًٝؿ١ ايؿطعٞ ) إزضٜؼ ( ِٚيُا ٕؼ ؾٝ٘ َٔ قؿات قٝازٜ٘ ، ٚ بأعبا٤ سطن١ ا

 اغتعساز ؾططٟ ، ٚخدل٠ انتػبٗا ٗ َعاضن٘ نس ؾطْػا أًٖت٘ يتٛيٞ ايكٝاز٠ .

ٚنإ إغٓاز ايععا١َ إٍ أٓس ايؿطٜـ قس قازف قب٫ًٛ ٚ اضتٝاسًا َٔ داْب ْٝع اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ 

ّ سٝح دط٣  1181ْٜٛٝٛ  11ٖـ إٛاؾل يّٝٛ  1118ضبٝع ا٭ٍٚ َٔ عاّ  11ّٜٛ ادتُعٛا بايهؿط٠ 

ا٫ستؿاٍ باْتداب أٓس ايؿطٜـ,اغتُط أٓس ايؿطٜـ ع٢ً ْٗر ايععُا٤ ٚاجملاٖسٜٔ ، ؾٛاقٌ اؾٗاز 

نس ا٫غتعُاض ايؿطْػٞ ْٚؿط ايسع٠ٛ ٗ أؾطٜكٝاٚاؽص َٔ ايهؿط٠ عاق١ُ ي٘ ٚاْاب عٓ٘ قُس ايػين 

َٛض اؾٗاز , ٚؾطع أٓس ايؿطٜـ ٗ تؿٝهٌ دب١ٗ إغ١َٝ٬ نس ايػعٚ ايؿطْػٞ ايعاسـ َٔ ٭زاض٠ أ

ّ ٚأقٓع٘ بػشب  1181دٓٛب تؿاز إٍ ؾطقٗا ٚسلاشلا ؾكاّ بأ٫تكاٍ بػًطإ ٚازٟ  " زاٚز َط٠ " غ١ٓ 

ا١ٜ إعذلاؾٛزاٟ باؿُا١ٜ ايؿطْػ١ٝ ع٢ً " ناِٛباقَٛٞ" , ٚأغتذاب زاٚز يصيو ٚغشب أعذلاؾ٘ باؿُ

 (1)  ايؿطْػ١ٝ .

يكس نإ ػاض ايكٛاؾٌ ايتابعٌٝ يًشطن١ ايػٓٛغ١ٝ َٔ أعُس٠ اؿطن١ ا٭قتكاز١ٜ ٚخرل َجاٍ ع٢ً 

شيو أٓس ايجين ايػساَػٞ ايصٟ ناْت ي٘ ػاض٠ ع١ُٝٛ َع أٌٖ بطْٛ ٚٚزاٟ ٚغات َٚكط ٚططابًؼ 

ب٘ إٍ ٖٓاى بأمثإ َتٗا١ْٚ ٚتْٛؼ ٚنإ ْٝع َا ٜأتٞ  إٍ اؾػبٛب ٜأتٞ ع٢ً ٜسٜ٘ ٖٚٛ ايصٟ هً

ضؾكًا باجملاٖسٜٔ ,يكس ضأ٣ أٓس ايؿطٜـ إٔ ايتٛغع ا٭دٓيب ٗ ايكشطا٤ ا٭ؾطٜك١ٝ ٜعتدل تٗسٜسًا 

 (1ا٭غ١َٝ٬ ٚايسع١ٜٛ . ) ؿطنت١

إٕ اؿطن١ ايػٓٛغ١ٝ ٗ بسا١ٜ اَطٖا مل تهٔ شلا غًط١ اؿهاّ ايصٟ ٜسبطٕٚ ايؿ٪ٕٚ ايعا١َ 

اؿسٚز،ٚدبا١ٜ ا٭َٛاٍ،ٚتٓؿٝص ا٭سهاّ،بٌ ناْت بسا١ٜ أَطٖا، ا٫ٖتُاّ نايععٍ ٚايتٛيٝ٘ ٚإقا١َ 

بايسع٠ٛ اٍ اهلل، ٚ أضؾاز ايعباز اٍ ايعٌُ َا ٜأَط ب٘ زِٜٓٗ اؿٓٝـ ٜٚػعٕٛ ٱق٬ح شات ايبٌ 

،ٜٚتبازيٕٛ ايٓكح يًشانِ ٚاحملهّٛ،ٜٚطؾسِْٚٗ اٍ تعايِٝ نتاب اهلل ،ٚتعًِٝ غ١ٓ 

ؾٝٗا،ٜٚبصيٕٛ اؾٗس يؿض إٓاظعات ١َٝ٬ ٓا٤ إػادس ٱقا١َ ايؿعا٥ط ا٭غضغٛي٘،ٚوطنِْٛٗ ع٢ً ب

 (1) َا بٌ ايكبا٥ٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 211/ م 1ايعطب١ٝ , عذاز ْٜٛٗض ٚعًل عًٝ٘ إرل ؾهٝب أضغ٬ٕ , زاض ايؿهط .  .يٛثطٚبػتٛزاضز , ) سانط ايعامل ا٭غ٬َٞ (  , ْكً٘ إٍ (2)

 .11َكطؿ٢ ٖٜٛسٟ،اؿطن١ ايٛط١ٝٓ ؾطم يٝبٝا ،إطدع ايػابل،م (1)

  11ّ،م2111، ايع٬قات ايًٝب١ٝ ايتؿاز١ٜ ،َطنع زضاغات اؾٗاز ٔغعٝس عبسا يطٓ (1)
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نِْٛٗ ع٢ً ْبص ايعازات إدايؿ١ يًؿطع، ٚإتداقٌُ ٜٚعًُِْٛٗ نٝؿ١ٝ أخطاز ظنا٠ أَٛاشلِ ،ٚوط

ٚبسأ دٗازِٖ إِٓٛ ؿه١َٛ ؾطْػا اييت بسأت با٫عتسا٤ ع٢ً زعٛتِٗ ٚسطنتِٗ ٚقاَٚٛا ؾطْػا غرل٠ً 

 ( 1ا . )ع٢ً ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ايصٟ ْؿطت٘ اؿطن١ ٚزعاتٗا ٗ فاٌٖ أؾطٜكٝ
ع اٱق٬ح ٚاٱضؾاز ايتابع١ ّ بٗسّ َطان1181يكس قاّ ايؿطْػٕٝٛ بعس َا زاْت شلِ تؿاز عاّ 

يًشطن١ ايػٓٛغ١ٝ ٚإيػا٥ٗا ،ٚأغتطاع أٓس ايؿطٜـ أْٝكٓع ايعجُاٌْٝ بهطٚض٠ زعُ٘،ٚايٛقٛف 

َع سطنت٘،ٚأغؿطت َؿاٚنات٘ َع ايعجُاٌْٝ عٔ إضغاٍ دٓس َٔ ايٓٛاٌَٝ إٍ بطقٛ ٚتبػيت 

إػاضب١ ٚبعس ٚقٍٛ خدل ٚتأغٝؼ قا٥ُكاّ  ٗ ايهؿط٠،عٌ بٗا ايؿٝذ ن٬ْٝٞ ا٭طٝٛف َٔ قب١ًٝ 

است٬ٍ إٜطايٝا يططابًؼ،ٚقكؿٗا يبك١ٝ إسٕ ايًٝب١ٝ بأغاطًٝٗا، قاّ أٓس ايؿطٜـ ظُع ايػاز٠ 

ٚايؿٝٛر ٚايعًُا٤ ٚايكاز٠،ٚعطض عًِٝٗ ا٭َط ٚاغتؿاضِٖ،ٚخطز ا٭َط بتٛدٝ٘ ايؿٝٛر ٚ عًُا٤ 

ٜـ )ٚاهلل ماضبِٗ ٚيٛ ٚسسٟ اؿطن١ بكٝاز٠ اجملاٖسٜٔ ٗ ناؾ١ غاسات ايكتاٍ ٚقاٍ أٓس ايؿط

 (1بعكاتٞ ٖصٙ( . )

ناْت ايك٠ٛ اٱّا١ْٝ ايساؾع١ ؼطى أٓس ايؿطٜـ ،مٛ اؾٗاز،ٚيصيو ضؾض اـٓٛع ٚا٫غتػ٬ّ 

يًُشتٌ ايٓكطاْٞ َُٗا ناْت قٛت٘ ٚددلٚت٘ ٚععت٘ ،ٚٚقًت أٚاَط أٓس ايؿطٜـ إٍ ض٩غا٤ ايعاٜٚا 

طابًؼ َٚا سٛشلا ،ٜأَطِٖ بإٔ ٫ ٜتٗاْٚٛا ٚإٔ ٜػتُٝتٛا ٗ ٚايؿٝٛر،ٚا٭عٝإ ايتابعٌ يًشطن١ ٗ ط

قتاٍ ايعسٚ إٗادِ ٚبصيو أقبشت إعػهطات بإٓطك١ ايػطب١ٝ تابع١ يًُذاٖسٜٔ ٚقاَت بسعِ أخٛاِْٗ 

،ٚإؿاضن١ َعِٗ ٗ اؾٗاز نس إٜطايٝا ،ٚقاّ ايًٝبٕٝٛ عًَُٛا بتِٓٛٝ إعػهطات بهٛاسٞ ططابًؼ 

طات٘ ٚنإ قسٚض ايسع٠ٛ اٍ اؾٗاز َٔ ايػٝس أٓس ايؿطٜـ َجاب١ ايؿطاض٠ ٚغطٜإ ٚاـُؼ َٚك

اييت أٚقست ايٓاض ٗ طٍٛ ايب٬ز،ٚعطنٗا ؾدـ اجملاٖسٕٚ َٔ أقاقٞ ططابًؼ ٚؾعإ ،ثِ َٔ ايٓٝذرل 

،ٚتؿاز ،ٕ٪اظض٠ إخٛاِْٗ اجملاٖسٜٔ ٗ ْٝع اؾبٗات ٖٚٞ اؾٗات اييت ٌٚ ظعُا٩ٖا سطٜكٌ ع٢ً 

ٜطٜسٕٚ َٓص ٚٗٛض اؿطن١ اؾٗاز١ٜ ا٫ْهٛا٤ ؼت يٛا٥ٗا؛َٚع ٖصا ،ؾكس نإ أٓس اغتك٬شلِ 

ايؿطٜـ قاسب ْؿؼ ع١ُٝٛ ُٖت٘ ٗ اؾٗاز ٚايتػًب ع٢ً ايعٛا٥ل اييت ؼٌٝ زٕٚ ٚسس٠ ايكـ 

 ( . 1اٱغ٬َٞ ٗ ب٬زْا. )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .100ايػٓٛغ١ٝ زٜٔ ٚزٚي١ ،َطدع غابل م1948(. قُس ؾ٪از ؾهطٟ ،ايػٓٛغ١ٝ زٜٔ ٚزٚي١ ،زاض ايؿهط ،ٙ 1)

 (.23/م1بٔ إًو بٓعًٞ،ايؿٛا٥س اؾ١ًٝ،َطدع غابل) ض(عبسا يكاز2)

 .292غابل،م(قُس ايطٝب أٓس إزضٜؼ ا٭ؾٗب ،َطدع 3)
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ؾهإ َٔ أثط ٖصا ايٓسا٤ إٔ تسؾكت ْٛع اجملاٖسٜٔ ع٢ً إعػهطات ايعجُا١ْٝ ٗ ايععٜع١ٜ 

ٚغطٜإ ،ٚع٢ً َطانع ايعطب ٗ )غٛاْٞ بين آزّ( ؾهإ إعػهط بعس شيو ٜعر ظُٛع اجملاٖسٜٔ 

٠ خاق١ ٚقطَإ , ٚمل ٜهتـ أٓس ايؿطٜـ بصيو بٌ أعس لس  ٚايعذ٬ٝت  َٚكطات٘ َٔ ايعا١ٜٚ

 (1) يتععٜع قٛات اجملاٖسٜٔ ٗ ايععٜع١ٜ .

ّ ٚقًت لسات أٓس ايؿطٜـ َػًش١ بايبٓازم ٚؼٌُ َعٗا ْبأ ؼطى لسات  1111َاضؽ 11ٚٗ

٫تعاٍ ػس ايػرل ٗ ططٜكٗا إٍ َعػهط اجملاٖسٜٔ،ٚنإ ّٜٛ ٚقٛشلا ًَٜٛا َؿٗٛزًا ٗ تاضٜذ 

ٞ ْؿػ٘ بٗصٙ اؾٗٛز اييت قاّ بٗا أٓس ايؿطٜـ اؾٗاز ٗ ططابًؼ ٚقس أعذلف ايػًطإ ايعجُاْ

باؾٛاٖط َهاؾأ  غٝؿًا ْٚٝؿاًْا َطقعًا 1111ّايػٓٛغٞ ،ؾأٖساٙ  ٗ ٖصا ايؿٗط ْؿػ٘ َاضؽ

 ٚتكسٜطًا ؾٗٛز أٓس ايؿطٜـ .

ٚأعُل أثطًا ٗ غرل اؾٗاز نس إٜطايٝا ٗ بطق١ ٖٚٛ  بٝس إٔ دٗٛز اجملاٖسٜٔ ناْت أنجط ٚنٛسًا

 (1) شحَٛنٛع ٖصا ايب

٫تٛٗط إٜطايٝا  ؾًِ ٜتُهٔ ايعسٚ َٔ است٬ٍ ايسٚاخٌ ٚانططت إٜطايٝا إٍ إعاز٠ سػاباتٗا ، ٚيهٞ

أَاّ اجملتُع ا٭ٚضٚبٞ ايػٝاغٞ َٓٗه١ ، ٚإٔ قٛاتٗا غرل قازض٠ ع٢ً إخهاع يٝبٝا يػٝططتٗا ،ٚٱخؿا٤ 

    ٝإ عس٠ أَٛض َٓٗا :ؾؿًٗا ؾأت إٍ إقساض بٝإ تعًٔ ؾٝ٘ نِ يٝبٝا إيٝٗا ٖٚسؾت َٔ شيو ايب

 إٜطايٝا قس ًَهت ظَاّ ا٭َط ٗ يٝبٝا. إقٓاع ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ بإٔ .1

 بػٝازتٗا ع٢ً يٝبٝا . اٱَدلاطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ أَاّ ا٭َط ايٛاقع ، ٚإدباضٖا ع٢ً ا٫عذلاف . ٚنع1

 ي١ ا٫ٜطاي١ٝ . إٜكاف إعاضى اؿطب١ٝ ٭ْٗا غتكبح غرل قا١ْْٝٛ ، أٚ ؾطع١ٝ ٗ َٛاد١ٗ ايس1ٚ

 (1قاسبت ايػٝاز٠ اؾسٜس٠  )    

          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 54.53م ،َطدع غابل1991(. قُٛز عاَط ،تاضٜذ يٝبٝا إعاقط ،َٓؿٛضات داَع١ زَؿل،1ٙ)

 .118(. قُس ؾ٪از ؾهطٟ ،ايػٓٛغ١ٝ زٜٔ ٚزٚي١ ،َطدع غابل م2)

 .292(. قُس ايطٝب أٓس إزضٜؼ ا٭ؾٗب ,  َطدع غابل ،م3)
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تعًٔ استذادٗا عًٝ٘ ،ٚعست شيو خطقًا  إٔ قطاض ايهِ ايصٟ أعًٓت٘ إٜطايٝا دعٌ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ

إٍ ًَو اْهًذلا ٚإَدلاطٛض  1111أنتٛبط 1 قطوًا يًكإْٛ ايسٚيٞ  ٚأبطم ايػًطإ ايعجُاْٞ ٗ

إٔاْٝا ٚسهَٛات أٚضٚبا ٚض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ايؿطْػ١ٝ ٚبك١ٝ إًٛى ٚايكٝاقط٠ ٜطًب َِٓٗ ؾض ايٓعاع 

ايكا٥ِ،ٚسكٔ زَا٤ ايبؿط ، ٚيهٔ بسٕٚ دس٣ٚ ؾكس اعتصضت نٌ ٖصٙ اؿهَٛات عٔ ايتسخٌ  ٚبصيو 

 (1) ت بٗا ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ قس ؾؿًت .تهٕٛ اؿ١ًُ ايسبًَٛاغ١ٝ إهجؿ١ اييت قاَ

ؾكس ؽًت ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ نًٗا عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، بس٤ً بؿطْػا اييت أقسضت بٝإ أعًٓت ؾٝ٘ 

سٝازٖا ٚعسّ قسضتٗا ع٢ً ايتٛغ٘ ٱْٗا٤ اؿطب ٗ ايٛقت ايطأٖ  ٚغاضت ضٚغٝا ع٢ً ْؿؼ ايٓٗر ,  أَا 

َاّ ضعاٜاٖا  ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ ،ؾأْ٘ مل ٜطٌ تطززٖا يتعًٔ بطٜطاْٝا ؾطغِ سػاغ١ٝ َٛقؿٗا ٫ غُٝا،أ

ح أش أْٗا أضغُت َكط ع٢ً اؿٝاز ٖٞ ا٭خط٣ َا زلت٘ باؿٝاز ،ٚيهٓ٘ يٝؼ سٝازًا َع٢ٓ ايكشٝ

بسؾع مثٔ باٖٜ،  ٖٚصا ؾٝ٘ َػاعس٠ ؿه١َٛ إٜطايٝا إعتس١ٜ  , مل ٜتُهٔ ا٫ٜطايٕٝٛ ايتكسّ ؾدل ا٭

ٌُ اـػا٥ط ايؿازس١  ٚايهطبات ايكاغ١ٝ،َٚعا١ْ ايؿسا٥س ٚا٭ٖٛاٍ ُهٓٛا ٚبعس دٗس دٗٝس ٚؼ

  ( .1بؿهٌ قٛاتِٗ ايعسٜس٠،ٚا٭غًش١ ايؿتان١، َٔ ا٫غت٤٬ٝ ع٢ً بعض ا٭َانٔ  )

 ٗ زٚاخٌ ايب٬ز ،ٚقس أغتعٌُ ا٫ٜطايٕٝٛ ناؾ١ ا٭غايٝب ايٛسؿ١ٝ ٗ إٛاقع اييت استًٖٛا خكٛقًا

 ٗ َسٕ ؾطم يٝبٝا .

 ع أْٛض باؾا بعس ضدٛع٘ اٍ اؾػبٛب ايهباٙ ايعجُاٌْٝ ٚأبًػِٗ سكٝك١ ا٭َط ٚغطِٖ ٭ٕ ايػٝسْ

بِٝٓٗ بايكطٜب ايعادٌ ثِ غازضأْٛض زضْ٘ َتٛدًٗا بػٝاضت٘ إٍ ايػًّٛ،َٚٓٗا إٍ  أٓس غٝشٌ

 (1) . يًُؿاضن١ ٗ سطب ايبًكإ  اٱغهٓسض١ٜ َتٓهطًا ٚقٌ إٍ ا٭غتا١ْ

كطٟ ايصٟ مت تعٝٝٓ٘ قا٥سًا يًذٝـ إٍ اؾػبٛب ٫غتكساض َا ًٜعّ َٔ  قاسب ٚقس تٛد٘ ععٜع إ

ايكٝاز٠ ايؿطع١ٝ  ؾأنطّ أٓس ايؿطٜـ ٚؾازت٘ ٚأَطِٖ بايطدٛع ؾٛضًا إٍ  إٝسإ اؾٗازٟ ، 

ٚنتب إٍ ض٩غا٤ ايعٚاٜا ٚؾٝٛر ايكبا٥ٌ ٚنباٙ اؾٝـ ،ٜأَطِٖ باَتجاٍ أٚاَط ٚنًٝ٘ ايكا٥س 

كطٟ،ٚتطى أٓس ايؿطٜـ اؾػبٛب َتذًٗا مٛ َس١ٜٓ زض١ْ ،ٚٚقٌ اٍ َٛنع اؾسٜس ععٜع إ

 (7ٜسع٢ )ايٛٗط اؿُط(ٜكع دٓٛبٗا. )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .292قُس ايطٝب أٓس إزضٜؼ ا٭ؾٗب ,  َطدع غابل ،م  (1)

 54.53،َطدع غابل م1991قُٛز عاَط ،تاضٜذ يٝبٝا إعاقط ،َٓؿٛضات داَع١ زَؿل،ٙ (2)

 .118قُس ؾ٪از ؾهطٟ ،ايػٓٛغ١ٝ زٜٔ ٚزٚي١ ،َطدع غابل م (3)

  .292قُس ايطٝب أٓس إزضٜؼ ا٭ؾٗب ,  َطدع غابل ،م (4)
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غتكباي٘ يًؿٝٛر ٚايععُا٤ طًب َِٓٗ إٔ ٜعٛزٚا إٍ َعػهطاتِٗ ثِ ٚأغتكبٌ اغتكبا٫ عًُٛٝا،ٚبعس أ

 أقبح بٌ اجملاٖسٜٔ ٚبصٍ نٌ دٗٛزٙ يتِٓٛٝ سطن١ اؾٗاز أثط ا٫ْػشاب ايعجُاْٞ.

ٚنتب َٓؿٛضًا اٍ َؿاٜذ ايعٚاٜا ٚايكبا٥ٌ ٜعًٔ ؾٝ٘ اغتُطاض١ٜ َٚٛاق١ً اؾٗاز،ٚطًب َٔ نٌ َػًِ 

ايػتٌ إٔ ٜصٖب إٍ َٝسإ اؾٗاز َعٚزًا َ٪ْٚت٘ ٚغ٬س٘ ٚقاّ َٔ غٔ ايطابع١ عؿط ست٢ اـاَػ١ ٚ

بتؿكس إعػهطات ،ٚأبس٣ ْكا٥ش٘ ٚآضا٤ٙ سٍٛ ا٫غتعساز ٕٛاق١ً اؾٗازبسٕٚ ا٭تطاى ٚأقسضأٚاَطٙ 

 (1ايت١ُٝٝٛٓ يًُعػهطات ٚاجملاٖسٜٔ . )

ٔػ١ آ٫ف دٓسٟ  ععّ ا٭ٜطايٕٝٛ ع٢ً غشل قٛات أٓس ايؿطٜـ ،ؾسبطٚا تِٓٛٝ ١ًٓ ق١ٜٛ قٛاَٗا

 َػًح ،تػًٝشًا سسٜجًا يهطب َعػهطٟ اجملاٖسٜٔ ٗ غٝسٟ ععٜع ، ٚغٝسٟ ايكطباع ع٢ً نؿيت ٚازٟ

ّ أٟ ٗ ْؿؼ ايّٝٛ ايصٟ ٚقٌ ؾٝ٘ أٓس ايؿطٜـ إٍ 1111زضْ٘ .ٚٗ ايّٝٛ ايػازؽ عؿط َٔ َاٜٛ غ١ٓ 

غٛف  بأغِ )ّٜٛ اؾُع١(.  ايكطباع ، ٚاؾتٗطت َٓطك١  ايٛٗط ا٭ٓط دطت َعطن١ َٗٛي١ عطؾت بأغِ

,ٚبعس إٔ ادتُع بط٩غا٤ ايعاٜٚا ٚؾٝٛر ايكبا٥ٌ ؾطع أٓس ايؿطٜـ ٗ د٫ٛت  -ٜأتٞ اؿسٜح عٓٗا 

تؿتٝؿ١ٝ ابتسأت َٔ ايععٜات ٚأْتٗتبذسابٝا ,  ؾُط ظُٝع َعػهطات اؾبٌ ا٫خهط ، ٚؾتؿٗا ٚاطًع ع٢ً 

غتؿاض١ٜ بإعػهطات ،ٚٚقعت َعاضى بٌ غرل ا٭َٛض ؾٝٗا ٚضتب أَٛض ايهباٚ ، ِْٚٛ اجملايؼ ا٭

ايطًٝإ  ٚاجملاٖسٜٔ أثٓا٤ َطٚضٙ بسٚاخٌ ايب٬ز ،ؾاؾذلى ٗ ايهجرل َٓٗا ، ٚقس يك٢ ٗ ٖصٙ اؾٛي١ َٔ 

ايؿ٧ ايهجرل ٚقس أَه٘ اؾٛع  ٚأنٓاٙ ايعطـ ٗ نجرل َٔ ا٭ٜاّ ٚنإ ٫  ا٭تعاب ٚإؿام ٚايػٗط

ب  إ٫ بعٌ ا٫ظزضا٤ َا زاّ ٜٓٛط إٍ َا عٓس اهلل َٔ ايجٛاب ٚاؾعا٤ ٚقس ٜبايٞ َا ٬ٜقٝ٘ ٫ٚ ٜٓٛط إٍ ايتع

ٚقؿ٘ ايهجرل َٔ ضؾاق٘ بأْ٘ ٗ تًو اؿاي١ نإ باغِ ايجػط ،َبتٗر اـاطط ،َطتاح ايهُرل،غاطع 

احملٝا ،قبٝح إٓٛط،٫ ٜطنٔ يًطاس١ ،٫ٚ ٜؿهط ٗ ضغس ايعٝـ  , ٜكٍٛ ؾهٝب أضغ٬ٕ " ٚقس ٭سٛت 

 ( 1) ًا قٌ إ ٜٛدس ٗ غرلٙ َٔ ايطداٍ ٚععّ ؾسٜس تًٛح غُٝا٩ٙ ع٢ً ٚسَٗ٘ٓ٘ قدل

ٚقاٍ يٞ " خؿت أْين إ طًبت ايٓذا٠ بٓؿػٞ ،أقاب اجملاٖسٜٔ ايٖٛٔ ،ؾساضت عًِٝٗ ايسا٥ط٠ "  ،ؾًُا ضأ٣ ٖ٪٤٫ 

اجملاٖسٜٔ .   ٚقاٍ  ٚؾط٠ َٔ ٚقع َٔ ايكت٢ً ٚاؾطس٢ ،اضتسٚا ع٢ً أعكابِٗ ؛ٚخًكٓا مٔ إٍ د١ٗ ٚاؾتٓا ؾٝٗا ْٛع

يٞ : )ٚٗ ٖصٙ ايٛقع١ دطح ايهاب٘ لٝب اؿٛضاْٞ ،ايصٟ نإ َٔ أؾذع أبطاٍ اؿطب ايططابًػٝ٘،نإ قا٥سًا 

ؾذاعًا ٚيهٓ٘ نإ ٜػاَط بٓؿػ٘ ٗ نٌ ٚقع١ ،ؾذطح َطتٌ  ٚأغتؿٗس ٗ ايجايج١(يكس نإ ٗ د٫ٛت٘ ٜؿاضى 

بٓؿػ٘ بِٝٓٗ ،ؾكس نإ ق١ُ ٗ ايكدل ٚاؿًِ ٚايتٛانع  ايٓاؽ ٗ ؾطابِٗ ٚأنًِٗ ،ٜٚكًٞ َعِٗ ،ٚهاٖس

ٚايبػاط١ ،ٚايؿذاع١ ،ٚا٭قساّ ،٫ٚ ٜعطف اـٛف إ٫َٔ اهلل ٚسسٙ غبشاْ٘ ٚتعاٍ ،ؾكس ق٣ٛ اهلل ب٘ ععّ 

 (1اجملاٖسٜٔ ،ٚؾشص ُُِٖٗ ،ٚٚسس ب٘ قؿِٗ ٚنًُتِٗ ٗ بطق١ نًٗا )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 .292  293قُس ايطٝب أٓس ،أزضٜؼ ا٭ؾٗب ،َطدع غابل م (1)

 .42َكطؿ٢ أٖٜٛسٟ ،َطدع غابل م (2)

   7داَع١ ايهٜٛت،اؿٛي١ٝ ا٭ٍٚ ،مقُس عٝػ٢ ،قؿشات فٗٛي١ َٔ تاضٜذ يٝبٝا ، (3)



 
 

   11 
 

إسٕ ٚايكبا٥ٌ وض ايٓاؽ ع٢ً اؾٗاز ٌٚٓ ايػ٬ح نس ايػعا٠  يكس طاف أٓس ايؿطٜـ بٌ

،ٚسهط بٓؿػ٘ ٗ إعاضى ،ْٚب٘ اجملاٖسٜٔ إٍ نطٚض٠ أاعتُاز سطب ايعكابات ايكا١ُ٥ ع٢ً ايهط 

 (1ٚايؿط ٚأنس شلِ قعٛب١ اعتُاز اـط٘ ايػابك١ اييت نإ ا٭تطاى ٜعتُسْٚٗا خ٬ٍ إطاسٌ ا٭ٍٚ )

ؿطٜـ بعض أعٝإ اؿطن١ ايػٓٛغ١ٝ ٖٔ اؾتٗطٚا بٓؿاش ايطأٟ،ٚدٛز٠ ايعكٌ ٚقس أْتدب أٓس اي

،ٚسػٔ اـًل ،ٚق٠ٛ ايتسٜٔ ،ٚإها١ْ ايعاي١ٝ بٌ ايٓاؽ ،يطؾكت٘ ٚيٝهْٛٛا َع٘ ٗ ضس٬ت٘ 

قُس ،٫غتؿاضتِٗ ٗ ا٭َٛض اشلاَ٘ ٚنإ َِٓٗ نٌ َٔ ايؿٝٛر :قُس عًٞ بٔ عبسا ٍٕٛ

 (.1س بٔ أزضٜؼ ا٭ؾٗب ،َٚطتهٞ ؾطناف)ايسضقٞ،ٚقُس بٔ عُٛض ،أٓ

ٚقس أضاز ععٜع إكطٟ إٔ ٜهعـ ايكـ اؾٗازٟ نس إٜطايٝا ،ؾػٛيت ي٘ ْؿػ٘ إٔ ٜصٖب إٍ أٓس 

ايؿطٜـ ٜٚكٛض ي٘ اغتشاي١ إكا١َٚ ٚنطضٖا ،ْٚؿاش ايصخرل٠ ٚا٭َٛاٍ ٚأقذلح عًٝ٘ ايكًح َع إٜطايٝا 

اَ٘ ٚؾطؾ٘ ،ٚنطاَت٘ ،ٚإٔ تهـ ؾطْػا عٔ قاضبت٘ ٗ ....ٚغٛف تسؾع ضَٚا ،ٚباضٜؼ َبًػًا ًٜٝل َك

 ايكشطا٤ ٚنإ ععٜع إكطٟ طًب َٔ أٓس ايؿطٜـ إٔ ٜتٓاظٍ عٔ قطع١ ا٭ضض ايٛاقع١ بٌ بَٛبا

  (1)١ يًطًٝإ ؾكاٍ ي٘ أٓس ايؿطٜـ ٚاؾػبٛب ٚبٌ اؿسٚز إكط١ٜ ٚتطى بك١ٝ بطق

ٍ عٔ ايكطع١ إصنٛض٠ ٚنُٗا إٍ َكط يٛ " ازلع ٜاٚيسٟ إْٞ نٓت أقبٌ عٔ طٝب خاطط ايتٓاظ

ناْت سه١َٛ إغ١َٝ٬ سط٠ أتطنٗا ٚأْتكٌ أْا ٚضدايٞ إٍ ايػطب حملاضب١ ايطًٝإ ع٢ً بك١ٝ بطق١ 

 ست٢ أظٌٜ ًِٚٗ ايجكٌٝ عٓٗا زؾاعًاعٔ بك١ٝ اٱغ٬ّ أَا َٚكط ٗ قبه١ اْهًذلا ؾ٬  . 

ٜٟٛ عباؽ باؾا بعس إٔ ؾؿًت ْٝع ٚؾٛزٖا ساٚيت إٜطايٝا إٔ تهػ٘ ع٢ً أٓس ايؿطٜـ بٛاغط١ اـس

اييت ناْت تتٛاؾس ع٢ً اجملاٖس أٓس ايؿطٜـ ٚتعطض عًٝ٘ ،إٔ تهُٔ ي٘ إَاض٠ ٖٛ أَرلٖا ،ؼت 

ٓاٜتٗا أٚ اْتسابٗا ٚتهٕٛ ي٘ َٓطك١ ْؿٛش ؼت غًطا١ْ ،ٚؼتؿٜ ٖٞ بإٛاْٞ ٚايجػٛض ايػاس١ًٝ 

ْٝع اجملاٖسٜٔ ع٢ً ٖصا إكشـ ٚايبداضٟ إْٞ ،ؾهطب بكٛشلا عطض اؿا٥٘ ٚقاٍ )أْين أقػِ أَاّ 

ئ أْؿو أشٚز عٔ سٝاض اٱغ٬ّ ٚفاٖس٠ أعسا٥٘ إٍ ايٓؿؼ ا٭خرل َازاّ َعٞ ْؿط ٚاسس َٔ اجملاٖسٜٔ 

ٚإشا خاْين اؾُٝع ٚغًُٛا يًعسٚ أٖادط إٍ إس١ٜٓ ٭عٝـ ظٛاض دسٟ ا٭ع٢ً ؾانًٝا إٍ اهلل َٔ خٝا١ْ 

 (7ًِٝٗ إٍ ّٜٛ ايسٜٔ )اـْٛ٘ َػتٓع٫ً يعٓت٘ ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 270ع غابل م(. قُس ايطٝب  ،َطد1)

 (160، 161,   144/  2بػتٛزاضز،َطدع غابل ) (. يٛثط2ٚ)

 .91(. .قُٛز عاَط  ،َطدع ايػابل م3)

  (35أٍ 29/اؾع٤ ايجاْٞ (. قُس ؾ٪از ؾهطٟ,  َطدع غابل )4)
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  -:انعًهٍاث انجهادٌت استًرار
زًا َٔ إعاضى نس ّ ،إ٫ أْٗا ؾٗست عس1111ضغِ نٌ ايٛطٚف ايكعب١ اييت َطت بٗا ايب٬ز عاّ 

ا٭ٜطايٌٝ ٗ َعِٛ دٗات بطق١ َٔ أؾٗط تًو إعاضى ،َعطن١ ؾتٛإ ببٓػاظٟ ،َعطن١ قاضْٜٛؼ 

إبطٌٜ،َعطن١ ا٭بٝاض ّٜٛ 11إبطٌٜ ،َعطن١ ايط١ْ ّٜٛ 17َاضؽ ،َعطن١ بٓٝٓ٘ ّٜٛ  18ّٜٛ 

غطب ايكب١ َاٜٛ 17ٜٛيٝٛ باؾبٌ ا٭خهط َعطن١ ظا١ٜٚ تطت ّٜٛ  16،َعطن١ ايبٜٛطات ّٜٛ 18

ٜٛيٝٛ سلاٍ ا٭بٝاض  11باؾبٌ ا٭خهط  َعطن١ ايكؿكاف أٍٚ ْٜٛٝ٘ قطب غٝسٟ ٓٝس٠ ،َعطن١ 

غبتُدل بايبٝها٤ 18غبتُدل باؾبٌ ا٭خهط ،َعطن١ غٝسٟ ضاؾع ّٜٛ 18،َعطن١ تانٓؼ ّٜٛ 

 ( .1أغػطؼ َٔ ايعاّ ْؿػ٘   ) 11َعطن١ إطز 

 

ات ؾسٜس٠ َٓٗا اْكطاع إٛاضز عِٓٗ َٚع أغًش١ أساطت باجملاٖسٜٔ قعٛب 1117َٚع بسا١ٜ عاّ 

ايعا١ًَ ٗ بطق١ بهاٌَ َعساتٗا , ٚبكٝت ايب٬ز خاي١ٝ  ٚشخا٥ط َٚ٪ٕ ٚاغتسعا٤ تطنٝا يبك١ٝ قٛاتٗا

اـسٜٟٛ عباؽ يهػٛٙ ٚتطغٝب إٜطايٝا ٚساٍٚ  َٔ ٚغا٥ٌ ايسؾاع َٚعطن١ يًٗذّٛ ٚاغتذاب

ٖسٜٔ ٚنإ اـسٜٟٛ قس غرل َٛقؿ٘ َٔ ؾهٝب أضغ٬ٕ إٔ ٜكٓع اـسٜٟٛ عباؽ بسعِ اجملا

اجملاٖسٜٔ ٚخكٛقًا بعس ايكًح ايصٟ مت بٌ تطنٝا ٚإٜطايٝا ٚايصٟ دا٤ اؿسٜح عٓ٘ ٗ ايؿكٌ 

ا٭ٍٚ ٜٚتشسخ ا٭َرل ؾهٝب نٝـ ناْت َكاب١ً اـسٜٟٛ ي٘ ٚنٝـ غأي٘ عٔ نٌ ؾ٤ٞ َا 

 عسا اؾٗاز ٗ يٝبٝا .

ِٖ ٗ ايكتاٍ ٚأَاّ تعسز استٝاداتِٗ ْٚٛاقكِٗ ٚبايطغِ َٔ نٌ ايٛطٚف ٚبكا٤ اجملاٖسٜٔ ٚسس

ّٔ ٬ٓت ق١ٜٛ ٚنبرل٠ إ٫ إٔ اجملاٖسٜٔ  اؿطب١ٝ ، ٚنػ٘ ا٭ٜطايٌٝ عًِٝٗ بايذلنٝع ٗ ؾ

اغتُطٚا بٓؿؼ ايطٚح اؾٗاز١ٜ ا٭ٍٚ ,  ٚنإ اجملاٖسٕٚ قس ايتعَٛا ايسؾاع ٚايذلبل بايعسٚ ست٢ 

بِٗ ؾط َكت١ً ،ٚغُٓٛا َِٓٗ أغ٬بًا  ا، ؾأٚقعٛ إشا خطز ايطًٝإ َٔ َطانعِٖ اْكهٛا عًِٝٗ

نجرل٠ أَستِٗ ٗ اؿكٝك١ بأنجط ا٭غًش١ ٚايعتاز ٚزٚاب ايتٓكٌ ٖا ناْٛا ٗ ساد١ ًَش١ إيٝ٘  

 ( 1)  ٌٚٚ اؿاٍ ع٢ً ٖصا إٓٛاٍ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 46(.َكطؿ٢ ساَس أضس١َٛ  ،َطدع غابل م1)

 156،152(.قُس ؾ٪از ؾهطٟ ،َطدع غابل م2)
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  .أحًذ انشرٌف لرب انحذود انًصرٌت تًركس لىاث

 
ا قٛاتٗا ٚتطنت ايب٬ز ؽٛض دٗازًا ؾعبًٝا  َعتُس٠ ع٢ً طاقتٗا ايها١َٓ بعس إٔ غشبت تطنٝ

 ،ًَا يؿٝٛر ايعاٜٚا ،ٚض٩غا٤ اؾٓسَٚكَٛاتٗا ايصات١ٝ  عكس أٓس ايؿطٜـ ايػٓٛغٞ ادتُاعًا عا

ٚظعُا٤ ايكبا٥ٌ ،تساضغٛا خ٬ي٘ ا٭ٚناع ايعا١َ ٗ بطق١ ،ٚأستُا٫ت اؿطب ،َٚس٣ أغتعسازتِٗ 

اٱٜطاي١ٝ ايكًٝب١ٝ ،ٚاغتكط ضأِٜٗ ع٢ً ا٭ْتكاٍ بهاؾ١ ايكٛات اؾٗاز١ٜ اييت نإ  حملاضب١ ايكٛات

ٜبًؼ عسزٖا قطاب١ ايػبع١ آ٫ف َكاتٌ ،إٍ َٓطك١ أَػاعس ايكط١ٜ اؿسٚز١ٜ  إتا١ٔ يًشسٚز 

ايؿطق١ٝ َع َكط , ٭ٕ َكط تؿهٌ عُكًا اغذلاتٝذًٝا يكٛات اجملاٖسٜٔ ، ٚناْت تأتٝٗا 

 (1) قبٌ إػًٌُ بايتٗطٜب عدل اؿسٚز .إػاعسات َٔ 

ٚناْت بطٜطاْٝا َهطط٠ يػض ايبكط ع٢ً إػاعسات خٛؾًا َٔ إثاض٠ ايطأٟ ايعاّ نسٖا إشاَا 

شٖبت بطٜطاْٝا يًتكطب َٔ  ٚٗطت َتأَط٠ ع٢ً دٗاز ايًٝبٌٝ َٚع اقذلاب اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ

ٚضق١ نػ٘ ع٢ً إٜطايٝا ،٫ غُٝا إٔ  أٓس ايؿطٜـ ٚساٚيت إٔ ُس دػٛضٖا َع٘ نٞ تػتعًُ٘

٬ََح اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ ناْت قس بسأت تًٛح ٗ ا٭ؾام ، ٚنإ أٓس ايؿطٜـ ٜكًٛا ٕا 

سٛي٘ ،ؾأقاّ َعػهطات ايتسضٜب  ٚضغِ خط١ يًسؾاع ،ٚٓا١ٜ ايؿعب ،ٚا٫غتعساز يًذٗاز هطٟ 

ض سطب ط١ًٜٛ إس٣ نس ،ٚؾطع أٓس ايؿطٜـ ٗ تؿهٌٝ دٝـ ْٛاَٞ َسضب،يٝدٛض ب٘ غُا

ايعسٚ ايكًٝيب اٱٜطايٞ َٚع أْس٫ع اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ بسأت ايسٍٚ تتػاضع ٚتتػابل يهػب ٚز 

أٓس ايؿطٜـ ٚقٛات٘ اجملاٖس٠ ٚناْت ايك٠ٛ إٗت١ُ بهػب أٓس ايؿطٜـ  إٍ داْبٗا ٖٞ 

 ( 1)  تطنٝا ٚإٔاْٝا بايسضد١ ا٭ٍٚ ٚبطٜطاْٝا بعس شيو .
 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أحًذ انشرٌف فً انحرب انعانًٍت األونى .
 

ّ قاَت اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ َا بٌ إٔاْٝا ٚسًٝؿاتٗا ايُٓػا ٚبًػاضٜا ٚإٜطايٝا ٚبٌ 1117ٗ أٍٚ عاّ 

بطٜطاْٝا ٚؾطْػا ٚتبعتِٗ زٍٚ أٚضبا ايكػرل٠ َا عسا غٜٛػطا ،نُا اْهُت إيٝٗا ضٚغٝا ٚأَطٜها , 

ّ زخًت اؿطب إٍ داْب إٔاْٝا ٚسًٝؿاتٗا 1111ٝا َذلزز٠ ٗ ايسخٍٛ َع سًٍٛ عاّ ٚناْت تطن

،ٚٗ ْؿؼ ايٛقت قاَت إٜطايٝا ٚخاْت سًٝؿتٗا إٔاْٝا ،ٚاْهُت إٍ قـ اؿًؿا٤ ،ؾطْػا ٚبطٜطاْٝا 

،ٚسًٝؿاتِٗ ضٚغٝا ٚأَرلنا , ٚبسخٍٛ تطنٝا اؿطب نس اؿًؿا٤ ايصٜٔ ناْٛا ٜتٛقعٕٛ َٓٗا شيو 

بٛا عًٝٗا ،ٚؾتشٛا عًٝٗا عس٠ دبٗات ،ؾهاْت ضٚغٝا ؼاضبِٗ ٗ عُّٛ ؾٛاط٧ ايبشط ا٭غٛز تهاي

،ٚا٫لًٝع ٗ عُّٛ ؾٛاط٧ ايبشط ا٭ٓط ،ٚاغتطاعت بطٜطاْٝا إٔ تؿً أَرل َه١ اؿػٌ بٔ عًٞ 

٢ ٚؼطٜه٘ ع٢ً ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚسسثت َعاضى أنعؿت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚناْت بطٜطاْٝا سطٜك١عً

دصب ايػٝس أٓس ايؿطٜـ إٍ َعػهطٖا ،أٚ ؼٝٝسٙ ،ٚناْت سطٜك١ ع٢ً إٔ تهػب ايؿعٛب 

اٱغ١َٝ٬ ٚأْٗا تعٌُ ع٢ً َػاْس٠ سطن١ اجملاٖسٜٔ إػًٌُ ٗ يٝبٝا ٚغرلٖا ،ٚأٚٗطت تعاطؿٗا َع 

 (1) أٓس ايؿطٜـ يًهػ٘ ع٢ً إٜطايٝا ،ٚتهعٝـ ؼايؿٗا َع إاْٝا ٗ سطبٗا إٓتٛط٠ .

زخٍٛ تطنٝا اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ ظاْب إاْٝا ضأت اؿهَٛتإ ايذلن١ٝ ٚا٭ٕا١ْٝ ا٫غتؿاز٠ ٚبعس 

َٔ دٗٛز اجملاٖسٜٔ يتؿتٝت ايكٛات اٱلًٝع١ٜ ٚؾل خط١ ٫ست٬ٍ قٓا٠ ايػٜٛؼ ٚتطٗرل َكط َٔ 

يعجُاْٞ قطض ايٛدٛز اٱلًٝعٟ ،ٚيتشكٝل ايػا١ٜ بعح أْٛض باؾا إٍ أٓس ايؿطٜـ ٜبًػ٘ إٔ ايػًطإ ا

 .(1ايٓٝاب١ عٓ٘ ٗ إؾطٜكٝا) َ٘ٓش

ٚىٛي٘ َا ي٘ َٔ ْؿٛش َطًل َسْٝا ،ٚعػهطًٜا،َجٌ سل إعطا٤ ايطتب ،ٚايٓٝاؾٌ ،ٚايعؿٛ عٔ 

احملهٌَٛ ،ٚايتٛي١ٝ ٚايععٍ ،زٕٚ ايطدٛع إٍ ايباب ايعايٞ باغتاْبٍٛ ،ثِ ٚقٌ إٍ بطق١ايهاب٘ 

ا٭ٚزل١ ايطؾٝع١ ٚايٓٝاؾٌ ،ٚقابٌ أٓس ايؿطٜـ قطب ايعجُاْٞ ْٛضٟ باؾا )ؾكٝل أْٛض باؾا(َٚع٘ 

ايػًّٛ ٚغًُ٘ ضغاي١ أخٝ٘ أْٛض ,ٚناْت ؼٌُ ْبأ إع٬ٕ اؿطب ،ٚتعٌٝ ايػًطإ ي٘ ْا٥بًا عٓ٘ ٗ 

إؾطٜكٝا ايؿُاي١ٝ ،ٚٗ ْؿؼ ايؿذل٠ ٚقٌ بطق١ ايهاب٘ ا٭ٕاْٞ َاْػُإ ايصٟ نإ َع٘ نتاب خام 

ايؿطٜـ ،ٚوٌُ ْٝؿاًْا ضؾٝعًا َٓش٘ اٱَدلاطٛض إيٝ٘،نُا ٚقًٗا أٜهًا َٔ إَدلاطٛض إٔاْٝا إٍ أٓس 

 (1دعؿط ايعػهطٟ )
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ٚنإ ٤٫ٖٛ ايهباٙ َػتا٥ٌ َٔ غٝاغ١ أٓس ايؿطٜـ ػاٙ اٱلًٝع ،٭ٕ شيو ىايـ أغطانِٗ 

اييت دا٤ٚا َٔ أدًٗا ٚبصٍ ْٛضٟ باؾا ٚضؾاق٘ دٗٛزًا َه١ٝٓ يًتأثرل ع٢ً أٓس ايؿطٜـ نٞ ٜٗادِ 

ا يًػٝس أٓس ايؿطٜـ ؾٛا٥س ا٭لًٝع ؾأخؿكٛا ٗ شيو ٚٚقًت عس٠ نتابات َٔ أْٛض باؾا ٜبٌ ؾٝٗ

ايكساّ َع اٱلًٝع ٚا٫قطساّ بِٗ ٚضز عًٝ٘ أٓس ايؿطٜـ بتكطٜط دا٤ ؾٝ٘ : )...سطب ٜاتٝو )ٜككس 

ب٘ سطب ايطًٝإ (،ٚسطب تاتٝ٘ )ٜككس بٗا سطب اٱلًٝع (،ؾاؿطب ايصٟ ٜاتٝو هب عًٝو َساؾعت٘ 

  (.1) ي٘ (باٟ ساي١ نإ ،ٚاؿطب ايصٟ تاتٝ٘ هب عًٝو اٱغتعساز 

ٜٚٛنح تكطٜط أٓس ايؿطٜـ أْ٘ َٗتِ بأَط سطب ايطًٝإ ايصٜٔ دا٤ٚا إٍ أضن٘ ،ٚأْ٘ هب عًٝ٘ 

إٔ ٜطنع دٗٛزٙ عًٝٗا َٔ أدٌ ؼطٜط ب٬زٙ ٚٗ ْؿؼ ايٛقت ؾٗٛ غرل َػتعس ٱع٬ٕ سطب دسٜس٠ 

ٗا ٖٚٓاى غ٪اٍ ٫قسض٠ ي٘ عًٝٗا ،ٚ٭تػُح ي٘ ٚطٚؾ٘ اؿطب١ٝ ،ٚايػٝاغ١ٝ ، ٚا٫قتكاز١ٜ ايكٝاّ ب

ٜططح ْؿػ٘ ٗ ْل تكطٜط أٓس ايؿطٜـ ٖٚٛ َاشا ٜككس بعباض٠ )هب عًٝو ا٫غتعساز ي٘ (إٕ 

 أٓس ايؿطٜـ ٜ٪نس ٭ْٛض ٚظٜط اؿطب١ٝ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايتكطٜط أْ٘ هب ا٫غتعساز شلصٙ اؿطب .

يٮضانٞ ايًٝب١ٝ  إٕ أٓس ايؿطٜـ نإ ٫ٜطٜس ايسخٍٛ ٗ سطب إ٫ َع أعسا٥٘ اٱٜطايٌٝ احملتًٌ

ٚخكٛقًا أْ٘ ٜطٜس إٔ واؾٜ ع٢ً ع٬قت٘ اؾٝس٠ َع اٱلًٝع ايصٜٔ ناْٛا قس تطنِٖٛ ٚؾأِْٗ 

ٚمل ٜعتسٚا عًِٝٗ  , ٚنإ سٝازِٖ ع٢ً داْب عِٛٝ َٔ ا٭١ُٖٝ بايٓػب١ ؿطن١ اؾٗاز ٭ٕ ْٝع 

ٕ بعطـ ايؿعب شخا٥ط اجملاٖسٜٔ ٗ اؾب١ٗ ايؿطق١ٝ ناْت تأتٞ َٔ َكط سٝح ناْٛا ٜتُتعٛ

 (1نً٘ . )

ٚقس تطى اٱلًٝع اجملاٖسٜٔ ٜبٝعٕٛ ا٭غ٬ب اييت غُٖٓٛا َٔ ايطًٝإ ٗ َٝٓا٤ ايػًّٛ ،ٚسطقٛا 

ع٢ً إٔ تهٕٛ ايع٬ق١ بِٝٓٗ ٚبٌ اجملاٖسٜٔ دٝس٠ ،ؾهاْٛا ٜبعجٕٛ اشلساٜا ٚايهتب َٚعٗا ضغا٥ٌ 

نإ ٜتٛاقٌ َع إػ٦ٛيٌ   اٱسذلاّ ٚايتكسٜط يؿدك٘ ٚب٬زٙ , نُا إٔ أٓس ايؿطٜـ ْؿػ٘

 اٱلًٝع يتأٌَ سسٚز ب٬زٙ ٚغ٬َتٗا أ٫ًٚ ثِ يكها٤ سادٝات٘ َٔ َكط  

نإ أٓس ايؿطٜـ َؿؿل َٔ ايتٛضٙ ٗ أَٛض ٖٛ ٗ غ٢ٓ عٓٗا ٗ شيو ايٛقت بايصات ،ٚيصيو 

ؾكس طًب َٔ ايؿٝذ قُس غٛف احملُٛزٟ ايصٟ ٚقٌ َٔ تطنٝا إٔ ٜػاؾط بطداي٘ إٍ ططابًؼ 

ٚإٔ ٜكِٝ َعػهطًا َذطز ٚقٛي٘ إٍ ٖٓاى ٕٛاق١ً سطب اٱٜطايٌٝ ،ٚقس َٓش٘ أٓس ايؿطٜـ ،

ضتب١ بهباؾٞ ؾطف تكسٜطا يؿدك٘ ٚدٗازٙ ،ٚأطاع ايؿٝذ غٛف احملُٛزٟ ا٭َط ٚغاؾط بطداي٘ 

 ( 1)  ّ. 1111إٍ ططابًؼ ٚشيو ٗ أٚا٥ٌ ؾٗط ٜٓاٜط غ١ٓ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
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إ٫ إٔ ١َُٛٓ تؿه٬ٝت ككٛق١ ٖٚٞ تابع١ يًُدابطات ايعػهط١ٜ ايعجُا١ْٝ ٜٚعطؾٗا ايبعض: 

اـاضدٞ يٮَدلاطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ ُا١ْٝ غط١ٜ غاَه١ َُٗتٗا ا٭غاغ١ٝ ا٭َٔ )بأْٗا ١َُٛٓ عج

ٚنإ ٕعِٛ إٓتػبٌ إيٝٗا ايكؿ١ ايعػهط١ٜ ٚقس ساٚيت َٚهاؾش١ ايتذػؼ ا٭دٓيب عًٝٗا ( ،  

اٱَدلاطٛض١ٜ طٝع١ تػتػًٗا سػبُا ًُٝ٘ َكاحل  ٖصٙ ا١ُٕٛٓ إٔ ػعٌ َٔ أٓس  ايؿطٜـ أزا٠

ا٫غتعُاض اٱٜطايٞ  ٚناْت  سػبُا تكتهٝ٘ َكاحل يٝبٝا ٚإتُج١ً ٗ ؼطٜطٖا َٔايعجُا١ْٝ ٚيٝؼ 

اؿه١َٛ ايذلن١ٝ قس أضغًت بعض أْكاضٖا ايصٜٔ ِٖ َٔ ١ٜ٫ٚ ططابًؼ ايػطب ٚناْٛا قس ٖادطٚا 

ّ ٚنإ َٔ ٖ٪٤٫ ايؿٝذ غًُٝإ 1111إيٞ تطنٝا بعس ؾؿٌ اجملاٖسٜٔ ٗ َعطن١ دٓس١ٜٚ غ١ٓ

ّ ٚنإ 1111/1111ؼ إبعٛثإ ٚظعِٝ اؾٗاز ايططابًػٞ ٗ ايؿذل٠ ا٭ٚيٞ ايباضْٚٞ،عهٛ فً

ايؿٝذ ايباضْٚٞ: )عجُاْٞ إٍٝٛ ٖٚٛ عًٞ عًِ بإدط٘ ايذلنٞ يػعٚ َكط ،ٚإعساز ًٓتٌ شلا 

 (1)  ؾطق١ٝ ٚغطب١ٝ ٚأخطاز اٱلًٝع َٓٗا،ثِ ؼطٜط ططابًؼ بعس إخطاز ايطًٝإ َٓٗا ..(

١ٝ عًٞ ايعز بكٛات أٓس ايؿطٜـ ٗ سطب مل ٜهٔ ٗ ساد١ إيٝٗا، خاق١ ععَت ا١ُٕٛٓ ايعجُاْ

ٗ شيو  ايٛقت ٕٚا ٦ٜػت ٖصٙ ا١ُٕٛٓ َٔ إقٓاع آس ايؿطٜـ بتًو اؿطب،اػٗت ١ْٝ نباٙ 

خُٝت٘،ٚٚنع يؿطٜـ،ٚأعست اْك٬بًا نسٙ،ٚتؿذرلتؿه٬ٝت ككٛق١ اٍ اـ٬م َٔ آس ا

أغٌٗ اْكٝازًا ٚاْكٝاعًا ٕدططات ٖصٙ ا١ُٕٛٓ،ٚمت إعساز  بسٌٜ ي٘ َٔ ايعا١ً٥ ايػٓٛغ١ٝ،ٜهٕٛ

ٖا،ٚايكٞ  ايكبض ع٢ً إتٌُٗ ، ٚأَط أٓس ايؿطٜـ ايبك١ٝ َٔ إ٪اَط٠ إ٫ أْ٘ انتؿـ أَط

َٗادطٟ ططابًؼ بإٔ ٜػاؾطٚا اٍ ب٬زِٖ بػطع١ ٫ْهُاّ إٍ ايؿٝذ قُس غٛف ٚأْصض أٓس 

ّ ٚٚقٌ 1111ت اؿاي١ ٚنإ شيو ٗ ؾٗط ؾدلاٜط عاّ ايؿطٜـ َٔ ىايـ أٚاَطٙ باٱعساّ ٖٚسأ

ا٭َط بإٔ أتِٗ أٓس ايؿطٜـ بأْ٘ ٖاي٧ يٲلًٝع غطًا ،  ٚٗ َكاب١ً َع أٓس ايؿطٜـ قاّ بٗا 

ايهاب٘ إكطٟ قُس قاحل سطب قبٌ ْؿٛب اؿطب غأٍ ا٭خرل أٓس ايؿطٜـ عٔ سكٝك١ 

ضطٛٙ ٗ سطب َع اٱلًٝع قبٌ إٔ ٜػتعس شلا،ٚأْ٘ ٫ َٛقؿ١،ؾأداب٘: )..إٕ ا٭تطاى إِا ٜطٜسٕٚ إٔ ٜٛ

ّاي٧ اٱلًٝع قب١ ؾِٝٗ أٚ تكطبًا َِٓٗ،ٚيهٔ َكط ٖٞ ايباب نس ايطًٝإ،ؾإشا قؿٌ ٖصا ايباب 

ؼطز َٛقؿ٘،ٚأْ٘ مل ٜػتسعٞ ا٭تطاى إيٞ يٝبٝا إ٫ يٝذًبٛا َعِٗ اٱَسازات ايهاؾ١ٝ ،ٚيهٔ 

أٚ أضظام أٚ َاٍ َٚع شيو ؾِٗ ٜطًبٕٛ َٓ٘ نٌ ّٜٛ ايكٝاّ ٖ٪٤٫ سهطٚا ٚيٝؼ َعِٗ أ١ٜ إَسازات 

  . ( 1عطن١ ًٜٚشٕٛ ٗ ٖصا ايطًب. )
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 .336( قُس أغس ،ايططٜل اٍ ا٫غ٬ّ ،م1)
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١َُٛٓ تؿه٬ٝتٞ ككٛق١ ٗ َُٗتِٗ ايط٥ٝػ١ٝ ٱقشاّ أٓس ايؿطٜـ ٗ سطب نس  ٙاغتُط نبا

ٜـ ع٢ً تسبرل إدط٘ ٚقس اعذلف ْٛضٟ باؾا بأْ٘ قاض َطغًُا بػبب غهٛت  أٓس ايؿط ا٭ْهًٝع

 يؿكِ ايع٬قات ايكا١ُ٥ بٝٓ٘ ٚبٌ ا٭ْهًٝع.

ٚبازض ا٭تطاى غطًٜا َٗا١ْ إطانع ايدلٜطا١ْٝ ،ٚظٚضٚا أٚاَط أٓس ايؿطٜـ اٍ نباٙ ايعطب 

إٍ َكط ٜكٛيٕٛ إٔ أٓس ايؿطٜـ ٜأب٢ ايعسـ إٍ َكط  ٚعػانطِٖ ٚٚقع َا ٚقع، ٚأضغٌ ا٭تطاى

٘ سهط َٔ ا٭غتا١ْ ٭دٌ إعساز ١ًٓ ع٢ً َكط ٚإْكاشٖا َٔ أٜسٟ َساضا٠ ي٬ْهًٝع َع أْ

ٚع٢ً ايعُّٛ ؾإٕ  ا٫ْهًٝع،ؾكاضت تتٛاضز َٔ َكط ايطغٌ اٍ أٓس ايؿطٜـ تعاتب٘ ع٢ً َٛقؿ٘ ٖصا

يًشطب ٚنػٛطٗا ع٢ً  ا٭َٛض ت٬سكت ،ٚتتابعت اؿٛازخ ع٢ً اؿسٚز بؿعٌ ايتأثرلات ايؿسٜس٠

س ايؿطٜـ قس تٝاض ا٫لطاف،ؾشسخ َا سسخ زٕٚ إٔ تهٕٛ ي٘ غٝطط٠ اؾاْبٌ،ؾًِ ٜهٔ َكسٚض أٓ

ٚػٓب ايعٓـ ٚايكساّ َع  ع٢ً ظَاّ ا٭َٛض، ٚساٍٚ ا٫ْهًٝع تساضى إٛقـ بايططم ايسبًَٛاغ١ٝ

اجملاٖسٜٔ،تك٬ًًٝ يعسز خكَِٛٗ ٚأعسا٥ِٗ،ٗ ٚقت ناْت اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ ع٢ً أؾسٖا، ؾاتكًٛا 

اؿسٚز،ٚضدٛٙ إٔ ٜعٌُ يٲق٬ح  ٌ )غًطإ َكط( ٚأطًعٛٙ ع٢ً َا دط٣ ٚضا٤بايػًطإ سػٌ ناَ

ٚايتٛؾٝل ٚٱقٓاع أٓس ايؿطٜـ بايتعاّ  اؿٝاز، ٚايتٓبٝ٘ إٍ خطٛض٠  ا٫غتُاع إٍ ا٭تطاى ٚا٭ٕإ،ؾأضغٌ 

ايػًطإ سػٌ ناٌَ ٚؾسًا بط٥اغ١ قُس ايؿطٜـ اٱزضٜػٞ لٌ عبس إتعاٍ بٔ آس بٔ إزضٜؼ، 

بؿس٠،ٚتهع٘ ٗ ١ًْ َٔ إٛاقـ اؿطد١ ٚناْت ا٭سساخ ػاشب أٓس ايؿطٜـ ناْت َع٘ ضغا٥ٌ ٚ

 َٓٗا:

تطنٝا َػ١ًُ ٖٚٞ ُجٌ اـ٬ؾ١ اٱغ١َٝ٬ ٗ ْٛطٙ،ٚنإ طبٝعًٝا إٔ ٌّٝ إٍ اٱغ٬ّ  . إٔ 1

 ٚإػًٌُ َٚػاعساتِٗ.

 ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ أقٓعت بكٛض٠ أٚ أخط٣ إٕ ق٠ٛ ا٭ٕإ ايعػهط١ٜ ،ٚاْتكاضاتِٗ ايباٖط٠ َع بسا١ٜ اؿطب .1

ايؿطٜـ بك٠ٛ إٔاْٝا ايعػهط١ٜ،ٚبأْٗا غتشكل ايٓكط ايٓٗا٥ٞ ع٢ً قٛات اؿًـ  أٓس

 )ؾطْػا،ٚبطٜطاْٝا،إٜطايٝا(
إٕ ٚعٛز بطٜطاْٝا يًػٝس أٓس ايؿطٜـ بايتٓاظٍ ي٘ عٔ بعض ايٛاسات ٖٞ ٚعٛز ؾؿ١ٜٛ ؾك٘ ٚئ تط٣  .1

طبٝل ايعًُٞ َطًكًا،ٖٚصٙ ٖٞ عاز٠ بطٜطاْٝا اييت ناْت تطًل ٚعٛزا ايٓٛض ، ٚئ ؽطز إٍ سٝع  ايت

 َتٓاقه١ تكسض ؼت نػ٘ اؿطب . غاَه١ َتهطض٠ ٚ
ٗ بطق١    نإ أٓس ايؿطٜـ َسًٜٓا باي٤٫ٛ  ٚاؾٌُٝ إٍ ا٭تطاى ،ؾِٗ ايصٜٔ قاتًٛا ٚداٖسٚا َع ايًٝبٌٝ .7

،ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ نع٬قت٘ َع أْٛض باؾا ٚظٜط  ٚططابًؼ ٚي٘ اضتباطات َت١ٓٝ َع نباض ايهباٙ  ا٭تطاى

 ( 1اؿطب١ٝ ،نُا أْ٘ أقبح ْا٥ب ايػًطإ )عهِ ؾطَإ غًطاْٞ (ٗ سلاٍ أؾطٜكٝا . )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .     63. َكطؿ٢ ساَس أضس١َٛ ،َطدع غابل م (1)
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١َُٛٓ تؿه٬ٝت  –نباض ايهباٙ  -ٚظاض٠ اؿطب١ٝ –ايػًطإ –إٕ ٚعٛز ا٭تطاى )ايباب ايعايٞ  .1

ككٛق١ .(يًػٝس أٓس ايؿطٜـ بتعٜٚسٙ بايػ٬ح  ٚايعتاز ،ٚإاٍ ،ٚنٌ َػتًعَات اؿطب ,ناْت 

يؿطٜـ إٔ شيو ايعٕٛ غٝػتُط ست٢ ؼطٜط ايب٬ز ٚعٛزًا قازق١ ٗ ايبسا١ٜ ، ٚنإ ٗ تكٛض أٓس ا

بعض ايعٕٛ عٔ ططٜل ايػٛاقات ا٭ٕا١ْٝ قبٌ قٝاَ٘ بإع٬ٕ اؿطب نس  ٘ٚخكٛقًا أِْٗ بعجٛا ي

 ا٫ْهًٝع ٗ َكط
ايتكت َكًش١ أٓس ايؿطٜـ،َٚكًش١ ا٫تطاى ٚا٭ٕإ ٗ ؾ٤ٞ ٚاسس،ٜٓتؿعٕٛ ْٝعًا َٔ ؾعً٘   .8

 ( .1طايٝا ٭ْٗا عس٠ٚ شلِ ْٝعًا ٗ تًو ايؿذل٠ )ٚايكٝاّ ب٘ ا٭ ٖٚٛ قاضب١ إٜ

ٚضغِ نٌ شيو َُٚٗا ناْت ايٛطٚف،ؾإٕ قطاضٙ َٗا١ْ ا٫ْهًٝع عدل اؿسٚز إكط١ٜ،نإ قطاضًا غطٜعًا ضغِ 

إٔ ايػٝس أٓس قس ضؾه٘ ٚبؿس٠ ٗ ايبسا١ٜ،٭ْ٘ ع٢ً ٜكٌ إٔ شيو اشلذّٛ ٫ ٜتُؿ٢ َع َكًش١ ب٬زٙ،ؾإٕ ا٫تطاى 

ٕ ناْٛا ٜٓٛطٕٚ اٍ اؿطب ٗ ؾهًٗا إتهاٌَ،ٚاييت ٫ ُجٌ ططابًؼ إ٫ دب١ٗ ؾطع١ٝ ٗ تًو ٚا٭ٕا

ٜٚػتػطب َٛقـ ايػٝس أٓس ع٢ً ايسخٍٛ ٗ س ايؿطٜـ َط١ٝ يتشكٝل  أغطانِٗ  ، ٚاؽصٚا َٔ أٓ ا٫غذلاػ١ٝ

١ً يٛطٓ٘،يكس نإ خطأ ٗ ايعس٠،ٚا٫غًش١،نُا يٝػت نس إٜطايٝا احملت تًو اؿطب، ؾٗٞ خاضز ب٬زٙ،ٚتٓكك٘

اؿهِ ٚايتكسٜط َٔ ضدٌ قٓو قكًت٘ ايتذاضب ٚابتًت٘ ا٭سساخ، ٚنإ ي٘ ٗ َٝازٜٔ ايػٝاغ١ ٚاؿطب 

َُٚٗا ٜهٔ َٔ  ب٬زٙ أ٫ًٚ ايك٫ٛت ٚاؾ٫ٛت ٚنإ هب عًٝ٘ إٔ ٜتعإٚ َع ا٭تطاى ٚا٭ٕإ نس،اٜطايٝا يتشطٜط

ايؿطٜـ بكٛات٘ ٚغاض ظٝؿ٘ ٚعسزٙ أضبع١ ا٫ف َػًح ٚنإ َع٘  ؾإٕ ايٛطٚف يعبت زٚضٖا ٚأؾذلى أٓس أَط

ا٫ْهًٝعدٝؿًابًؼ تعسازٙ  ْٛضٟ باؾا قا٥سًا أ٫ًٚ ٚدعؿط ايعػهطٟ قا٥سًا ثاًْٝا،ٚغطنِٗ اشلذّٛ ع٢ً ايػًّٛ،ٚدٗع

ّ ،ٚأخصت ايؿطم ايعػهط١ٜ ايٓٛا١َٝ 1111ٚقاَت اؿطب بايؿعٌ ٗ ْٛؾُدل ث٬ثٌ أيؿًا َٔ َؿا٠ ٚؾطغإ.

٥ٌ إكط١ٜ ٗ اؿطب ٚإتطٛع١ تٓشسض إٍ ا٭ضانٞ إكط١ٜ،ٚبسأت ايكٝاز٠ ٗ إع٬ٕ ٚدٛب اؾذلاى ضداٍ ايكبا

   ( . 1احملتًٌ،ٕكط،ٚايٛقٛف إٍ داْب ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ )نس ا٫ْهًٝع 

ِ قا٬ً٥: ٚنإ ايهاب٘ إكطٟ قُس قاحل سطب تابعًا يًكٛات ا٫ْهًٝع١ٜ،ؾذُع ايط٩غا٤ ٚإؿاٜذ ٚخاطبٗ

)ْكـ ايّٝٛ بٌ َعػهطٜٔ ا٫ْهًٝع أعسا٤ اهلل ٚايٛطٔ ايصٜٔ ضؾعٛا عًٝٓا اؿُا١ٜ،ٚاٯخط َعػهط ايعطب 

 ( 1ٚا٭تطاى ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ أِْٗ دا٤ٚا يٝدًكْٛا،ٚقس أقٓعين نُرلٟ ٚٚاديب ايسٜين بعسّ ايبكا٤ َع ا٫ْهًٝع)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59(. َكطؿ٢ ساَس أضس١َٛ ،َطدع غابل م 1)

   . 173(.قُس ؾ٪از ؾهطٟ ،َطدع غابل م 2)

  .59(. َكطؿ٢ ساَس أضس١َٛ ،َطدع غابل م 3)
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اؾٗاز نسِٖ،ؾُٔ نإ َٓهِ وطم ع٢ً سٝات٘ أٚتًعَ٘ أ١ٜ َػ٪ٚي١ٝ عا١ًٝ٥  ٚقس خطدت ٗ غبٌٝ

بايعٛز٠ إٍ َطغ٢ َططٚح ؾإْين ٫ أسٍٛ بٝٓٗا ٚبٌ ايعٛز٠ إِا ؾطٜط١إٔ ٜذلى َاَع٘ َٔ غ٬ح َٚ٪١ْٚ( 

ؾًِ ٜطغب أسس َِٓٗ ٗ ايعٛز٠،بٌ أبسٚا ْٝعًا ايتكُِٝ ع٢ً ايبكا٤ اٍ داْب ض٥ٝػِٗ،ٚعاٖسٚٙ ع٢ً 

ٗاز ٚايجٛضٖايت٢ بسأت بكٛض٠ ع١ًٝٓ،ٚاغتذاب شلا بعض عطب قبا٥ٌ أ٫ٚز عًٞ ،ٚبػض ايٓٛط عٔ عسز اؾ

ٖصٙ ايك٠ٛ اييت أْهُت يكٛات ايػٝس آس،ٚغايبًا َا ناْت تكسض عٛاٍ َا١٥ ٚٔػٌ دٓسًٜا،ؾإٕ ٖصٙ 

 (1ٕػتعُطٜٔ . )زؾعًا دسٜسًا، دعٌ ٗ ْؿٛغِٗ ايطغب١ ٕٓاظي١ ا٫ْهًٝع ٚؼطٜط ايسٜاض َٔ ْرل ا

بسأ ٖذّٛ اجملاٖسٜٔ ٚا٭تطاى ع٢ً ايكٛات ا٫ْهًٝع١ٜ عٓس سسٚز َكط ٚزاضت َعاضى طاس١ٓ َٔ أؾٗطٖا 

ّ،َٚعطن١ بٛ تْٛؼ اييت قاٍ ؾٝٗا ناب٘ بطٜطاْٞ 1111َعطن١ ٚازٟ َادس ٗ أٚاخط ؾٗط زٜػُدل عاّ 

١ ٚزاّ ايكتاٍ َٔ أدٌ إسطاظ قكب ايػبل ؾاضى ٗ ٖصٙ إعاضى: )...يكس قاّ ايعسٚ بععّ ؾسٜس َٚكا١َٚ عٓٝؿ

أضبع غاعات ؼت ْرلإ ايبٓازم اييت نإ ايعسٚ ٜػتدسَٗا بٓذاح ٚزق١ بكٝاز٠ نباٙ أتطاى ٚإٔإ ٚعًٞ سٌ 

نٓا ماٍٚ بؿل ا٭ْؿؼ إٔ ْكُس،زبت ايؿٛن٢ ٗ قـ ايؿطغإ عًٞ إٝػط٠،عٓسٖا قٜٛت ؾٛنت ايعطب 

قـ ايؿطغإ...(  إ٫ إٔ اجملاٖسٜٔ نإ ٜٓككِٗ ايسٚا٤  ايصٜٔ ناْٛا هابٕٗٛ ٖصا اؾاْب َٔ

ٖسٜٔ ا٫ْػشاب ٚايًباؽ،ٚايصخرل٠،ٚايػ٬ح،ٚيصيو تأثطت بك١ٝ إعاضى ْٚتا٥ذٗا تبعًا يصيو،ؾأخص اجملا

ٚايتكٗكط انططاضًا ٚبصيو ايٓكل ٚا٫ْػشاب تأظّ إٛقـ ٚزّب اـ٬ف بٌ أٓس ايؿطٜـ ْٚٛضٟ باؾا،يتؿاقِ 

ض ا٫قتكازٟ ٗ َعػهط اجملاٖسٜٔ َٚا سٛي٘ بؿهٌ ػاٚظ سس ا٫ستُاٍ ، يصيو عكس أٓس ٚاؾتساز ايهط

  ( 1ايؿطٜـ أدتُاعًا عاد٬ً يٛنع سس َعٌ شلصٙ ا٫ستذادات ٚايٓٛاقل يسضاغ١ ا٭سساخ َٔ نٌ دٛاْبٗا. )

ٚاؾتساز ٚبصيو ايٓكل ٚا٫ْػشاب تأظّ إٛقـ ٚزّب اـ٬ف بٌ أٓس ايؿطٜـ ْٚٛضٟ باؾا،يتؿاقِ 

ايهطض ا٫قتكازٟ ٗ َعػهط اجملاٖسٜٔ َٚا سٛي٘ بؿهٌ ػاٚظ سس ا٫ستُاٍ ، يصيو عكس أٓس 

ايؿطٜـ أدتُاعًا عاد٬ً يٛنع سس َعٌ شلصٙ ا٫ستذادات ٚايٓٛاقل يسضاغ١ ا٭سساخ َٔ نٌ دٛاْبٗا. 

(1 ) 

ا ٚدعؿط ايعػهطٟ عٔ ّ ٗ خ١ُٝ أٓس ايؿطٜـ ٚسهطٙ ْٛضٟ باؾ1118ٚعكس ا٫دتُاع ٗ أٚاخط ٜٓاٜط 

اؾاْب ايذلنٞ،ٚقُس قاحل سطب عٔ ايهباٙ إكطٌٜ ٚث٬ث١ َٔ نباض ضداٍ ايػٝس أٓس ايؿطٜـ 

ايصٟ تطأؽ شيو ا٫دتُاع،ٚناْت تبسٚ عًٞ أٓس ايؿطٜـ ع٬َات ا٭ْؿعاٍ ٚايػهب،ٚأيكٞ ْكسٙ عًٞ 

عسّ اغتهُاٍ ا٫غتعسازات ايهباٙ ا٫تطاى ايصٜٔ تػطعٛا ٗ بسأ ايعًُٝات ايعػهط١ٜ بايطغِ َٔ 

 (7)...يكس قؿًتِ َٔ أٜٔ ْتٓؿؼ...(. )  -اي٬ظ١َ شلا،ٚنإ ٖا قاي٘ َٛدًٗا يٓٛضٟ ٚدعؿط:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61،60(. َكطؿ٢ ساَس أضس١َٛ ،َطدع غابل م 1) 

    .173ُس ؾ٪از ؾهطٟ ،َطدع غابل م (.ق2) 

 .36ّ ،م 1979(عبس إٍٛ اؿطٜط ،١َُٛٓ تؿه٬ٝت ككٛق١ ،َطنع ايسضاغات عاّ 3)

 .39،38عبس ايطٓٔ ععاّ نؿاح ايؿعب ايًٝيب ٗ غبٌٝ اؿط١ٜ ،م(. 4)
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اٍ ٚقس ختِ أٓس ايؿطٜـ سسٜج٘ كاطبًا " ْٛضٟ ٚدعؿط" )ؾُا ضاٜهِ ٚقس أٚقًتُٖٛا اٍ ٖصا اؿ

تهًِ نباٙ  ٚتٓاٍٚ اؿسٜح قُس سطب بعس َا ...ٚٚٗط اْٞ نٓت ع٢ً ٖس٣ ٚنٓتِ ع٢ً ن٬ٍ (.

ْاقهًا ٕا شنطٙ )ْٛضٟ ٚدعؿط  ا٫تطاى ٚاْتكس اـط١ اؿطب١ٝ ايعا١َ يًهباٙ ا٫تطاى ،ٚنإ ضأِٜٗ

 ٚع٢ً أضض تهاز تهٕٛ َهؿٛؾ١ بايهاٌَ ُُٜهٔ (شيو إٔ ايتكسّ َٔ د١ٗ ايػاسٌ )قطب ايبشط(

 ( 1،ٚتػًٝ٘ ْرلاِْٗ إدتًؿ١ عًِٝٗ )ـشػب ضأٜ٘ ـايكٛات ا٫ْهًٝع١ٜ َٔ قٛات اجملاٖسٜٔ 

 ِٖصا إناؾ١ اٍ إٔ ا٭ضانٞ ايػاس١ًٝ ،َتُاغه١ ٚتػاعس ا٫ْهًٝع ٗ إٔ ٜػتدسَٛا عطباتٗ

نصيو ؾإٔ ْؿٛب اؿطب قطب ايبشط ّهٔ ا٫ْهًٝع َٔ اغتػ٬ٍ ٚغٝاضاتِٗ ْٚكًٝاتِٗ بػٗٛي١  

عٚز٠ بإساؾع أٚ بٓذس٠ غطٜع١ يًكٛات ا٭لًٝع١ٜ إشا َا ؼكل ايٓكط ٛا٤ بػؿِٓٗ اؿطب١ٝ إايبشط غ

يًُذاٖسٜٔ ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾكس نإ ضاٟ ايهاب٘ إكطٟ  " قُس سطب " ٖٛ إٔ ٜتشطى اجملاٖسٕٚ 

ٍ َؿا٥ذ ٗ ْاس١ٝ اؾٓٛب قاٚي١ َِٓٗ ٭ست٬ٍ ايٛاسات إكط١ٜ ع٢ً ايتتابع ّٚهِٓٗ بصيو ا٭تكا

ا٭ْهًٝعٟ ٚيعٌ  ايعطب َٚػًُٞ ايكعٝس ٗ إسٕ ٚايكط٣ ايصٜٔ ٜطغبٕٛ ٗ ايتدًل َٔ ا٭غتعُاض

 ( 1. ) سطن١ اؾٗاز تؿعٌ ثٛض٠ ق١ٜٛ تعكـ باؿهِ ا٭ْهًٝعٟ ٗ َكط

ٚضأ٣ أٓس ايؿطٜـ بكؿت٘ ض٥ٝؼ ا٭دتُاع ْٚا٥ب ايػًطإ ايعجُاْٞ إ تكػِ قٛات اجملاٖسٜٔ إٍ قػٌُ 

ٜتٛد٘ إٍ اؾٓٛب ٖٚسؾ٘ إست٬ٍ ايٛاسات إكط١ٜ ٚنإ ٖصا ايكػِ ٜتأيـ َٔ ث٬ث١ ا٭ف قػِ 

ٚٔػُا١٥ فاٖس تكطٜبًا ٜكٛزٙ قُس قاحل سطب ؼت إؾطاف ايػٝس أٓس ايؿطٜـ ٚايكػِ ا٭خط 

ت١ ٜبك٢ ٗ ايؿُاٍ " ايػاسٌ" ٜٚكٛزٙ دعؿط ايعػهطٟ ٜٚؿطف عًٝ٘ ايكا٥س ايعاّ ْٛضٟ باؾا ٚعسز ضداي٘ غ

 -ا٭ف فاٖس ٚاْت٢ٗ شيو ا٭دتُاع ببعض ا٭َٛض اشلا١َ ٚٗ َكسَتٗا َاًٜٞ:

 . غٝطط٠ أٓس ايؿطٜـ ايها١ًَ ع٢ً ْٝع ايكٛات ايعاسؿ١ نس ا٭ْهًٝع عدل سسٚز َكط ايػطب١ٝ  1

 تدط٘ أٚ ٗ اي. خطأ ايكاز٠ ا٭تطاى غٛا٤ ٗ عسّ ا٭غتعساز شلصٙ اؿ١ًُ " عػهطًٜا , َايًٝا , ٚبؿطًٜا " 1

. إٕ ٚعٛز ا٭تطاى يًػٝس أٓس ايؿطٜـ بإٔ إسز َتٛاقٌ َٚػتُط ٚئ ٜٓكطع ٚئ ٜهٕٛ ٖٓاى  1

ْكل ٗ ايػ٬ح ٚايصخرل٠ ٚايعتاز ٚإ٪ٕ ٚا٭َٛاٍ ٚايًباؽ ٚايسٚا٤ ناْت ٚعٛزًا غرل ع١ًُٝ ٚمل 

 ٜٓؿص َٓ٘ ؾ٧ بٌ نإ ْٛعًا َٔ ايسعا١ٜ ـس١َ َكًش١ ا٭تطاى ٚأعٛاِْٗ .

ٚظ٤٬ اْ٘ يٝؼ َكسٚض اجملاٖسٜٔ ٖع١ّ ا٭ْهًٝع ٚا٭ْتكاض عًِٝٗ يتؿٛقِٗ ٗ ا٭َهاْٝات . اتهح 7

 ( 1ٚايكسضات إتبا١ٜٓ )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١َ78  ،َطدع غابل م( َكطؿ٢ ساَس أضس1ٛ)

 .176(قُس ؾ٪از ؾهطٟ ،َطدع غابل م2)

 .79( َكطؿ٢ ساَس أضس١َٛ  ،َطدع غابل م3)
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زخًت ايكٛات ايؿُاي١ٝ بكٝاز٠ ْٛضٟ باؾا ٗ َعاضى طاس١ٓ َع ا٫ْهًٝع ٗ َعطن١ ٚازٟ َكت١ً ،َٚعطن١ 

يػطب ،ٚؿكت بِٗ ايػٝاضات ايعكاقرل ،ٚناْت ايٓتٝذ١ ٖع١ّ اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ أخصٚا ٗ ا٫ْػشاب مٛ ا

إسضع١ ا٫ْهًٝع١ٜ ،بعس إٔ سًكت ؾٛقِٗ ايطا٥طات ا٫ْهًٝع١ٜ تٓصضِٖ بايتػًِٝ خ٬ٍ ا٫ضبع ٚايعؿطٕٚ غاع١ 

،ٚإ٫ ٖاْتِٗ ست٢ ا٫باز٠ ٚاغتُطت َطاضز٠ إٓػشبٌ اٍ اؿسٚز ،بٌ ٚأنجط َٔ شيو زاخٌ أضانٞ بطق١ 

ّ ،ٚنإ َٔ أثط َعطن١ ايعكاقرل 1118ؾدلاٜط غ١ٓ  16ْٞ ّٜٛ ْؿػٗا ،ٚاغتٍٛ ا٫ْهًٝع ع٢ً غٝسٟ بطا

اييت أغط ؾٝٗا ايكا٥س ايذلنٞ دعؿط باؾا إٔ تؿتت سلٌ ايكٛات ايؿُاي١ٝ يًش١ًُ ،ٚاغتطاع ا٫ْهًٝع َطاضز٠ 

ؾًٍٛ قٛات اجملاٖسٜٔ ،ٚتعكبتِٗ ُجٌ ،ْتٝذ١ ١ًٓ أٓس ايؿطٜـ ع٢ً َكط ،ٚاغتُطت ايكٛات ا٫ْهًٝع١ٜ 

ٍ اجملاٖسٜٔ ،ؾٛقعت َعطن١ بكبل ؾطم ايػًّٛ ٚاْتكط ؾٝٗا ا٫ْهًٝع ،ايصٜٔ استًٛا بعس شيو تطاضز ؾًٛ

ايػًّٛ إٓٝا ،ٚاغٝٛٙ ٚايؿّٝٛ  ٚزخٌ ا٫ْهًٝع ا٫ضانٞ ايًٝب١ٝ ٚٚقًٛا ب٦ط سهِٝ ٗ دٓٛب غطب طدلم 

اّ ،ٚنإ أٍٚ ُٚهٓت قٛات اجملاٖسٜٔ َٔ ايٛقٍٛ اٍ ٚاس١ غٝٛٙ ٗ أَإ ت ٚاغتطاعٛا ؽًٝل ا٭غط٣

َاع٢ٓ ب٘ قا٥س اجملاٖسٜٔ قُس قاحل سطب ٗ غٝٛٙ ٖٛ إضغاٍ ايتُٛض اٍ اؾػبٛب يٝتعٚز ب٘ اجملاٖسٕٚ 

ّ  1118ؾدلاٜط  6ٖٓاى ٚٗ غ٠ٛٝ ؿكت ايكٛات ا٫ْهًٝع١ٜ باجملاٖسٜٔ ٚسكًت بِٝٓٗ َعطن١ نبرل٠ بتاضٜذ 

نٌ إَهاْٝتِٗ يكتاٍ ٖٚع١ّ ٚإؾٓا٤  ،زاَت مٛ ّٜٛ ناٌَ ،ٚناْت َعطن١ ؾاق١ً دٗع شلا ا٫ْهًٝع

اجملاٖسٜٔ  ايصٜٔ زاؾعٛا زؾاعًا َػتُٝتًا ٚاْػشبٛا َٔ غٖٝٛإٍ اؾٓٛب ع٢ً َػرل٠ ث٬ث١ أٜاّ ٚنإ ٚقٛشلِ 

ّ ٚساٍٚ ا٫ْهًٝع  َطاضز٠ قٛات اجملاٖسٜٔ إٓػشب١ إٍ ايػطب مٛ اؾػبٛب  1118إيٝٗا ٗ ؾٗط ؾدلاٜط 

خط َعطن١ ٗ تًو اؿطب ٖٚٞ َعطن١ قطب اؾػبٛب ٚمل تتُهٔ ١ًٓ  أٓس ٚبايكطب َٓٗا زاضت بُٝٓٗا آ

 (  1ايؿطٜـ َٔ ؼكٝل أٖساؾٗا يعس٠ أغباب َٓٗا )

ايعػهط١ٜ ،ا٫قتكاز١ٜ ،ٚاتكؿت بايػطع١ ،ٚعسّ ايتدطٝ٘   امل تهٌُ اؿ١ًُ اغتعسازاتٗـ 1

 ا٫غذلاتٝذٞ .  

يكتاي١ٝ ٚا٫غتعساز ايهاٌَ عٝح ٜػتطٝع إٔ ع٢ً َػت٣ٛ َٔ ايكسض٠ ا ــ مل ٜهٔ دٝؿأٓس ايؿطٜ 1

 ىٛض سطبًا َع  عسٚ قٟٛ َعٚز بأسسخ ا٭غًش١ ٚأؾسٖا ؾاع١ًٝ .

ـ شٖبت ٚعٛز ا٭تطاى ٚا٭ٕإ أزضاز ايطٜاح ،ٚمل تػتطٝع ايػٛاقات ا٭ٕا١ْٝ إٔ تكّٛ بايسٚض إٓٛٙ بٗا  1

 ( 1يتعٜٚس اجملاٖسٜٔ بأزٚات اؿطب َٚعساتٗا. )

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79َكطؿ٢ ساَس أضس١َٛ  ،َطدع غابل م(. 1) 

 . 179(قُس ؾ٪از ؾهطٟ ،َطدع غابل م2) 
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ٗ أَإ تاّ ،ٚنإ أٍٚ َاع٢ٓ ب٘ قا٥س  جملاٖسٜٔ َٔ ايٛقٍٛ اٍ ٚاس١ غُٝٛٙٚهٓت قٛات ا

ٚٗ ػبٛب يٝتعٚز ب٘ اجملاٖسٕٚ ٖٓاى ضغاٍ ايتُٛض اٍ اؾٖٛ إ اجملاٖسٜٔ قُس قاحل سطب ٗ غٝٛٙ

ّ  1118ؾدلاٜط  6ا٫ْهًٝع١ٜ باجملاٖسٜٔ ٚسكًت بِٝٓٗ َعطن١ نبرل٠ بتاضٜذ  غ٠ٛٝ ؿكت ايكٛات

،زاَت مٛ ّٜٛ ناٌَ ،ٚناْت َعطن١ ؾاق١ً دٗع شلا ا٫ْهًٝع نٌ إَهاْٝتِٗ يكتاٍ ٖٚع١ّ 

َػتُٝتًا ٚاْػشبٛا َٔ غٖٝٛإٍ اؾٓٛب ع٢ً َػرل٠ ث٬ث١ أٜاّ  ٚإؾٓا٤ اجملاٖسٜٔ  ايصٜٔ زاؾعٛا زؾاعًا

ّ ٚساٍٚ ا٫ْهًٝع  َطاضز٠ قٛات اجملاٖسٜٔ إٓػشب١ إٍ  1118ٚنإ ٚقٛشلِ إيٝٗا ٗ ؾٗط ؾدلاٜط 

ايػطب مٛ اؾػبٛب ٚبايكطب َٓٗا زاضت بُٝٓٗا آخط َعطن١ ٗ تًو اؿطب ٖٚٞ َعطن١ قطب 

 ( 1س ايؿطٜـ َٔ ؼكٝل أٖساؾٗا يعس٠ أغباب َٓٗا )اؾػبٛب ٚمل تتُهٔ ١ًٓ  أٓ

ايعػهط١ٜ ،ا٫قتكاز١ٜ ،ٚاتكؿت بايػطع١ ،ٚعسّ ايتدطٝ٘   اـ مل تهٌُ اؿ١ًُ اغتعسازات1ٗ

 ا٫غذلاتٝذٞ .  

ع٢ً َػت٣ٛ َٔ ايكسض٠ ايكتاي١ٝ ٚا٫غتعساز ايهاٌَ عٝح  ــ مل ٜهٔ دٝؿأٓس ايؿطٜ 1

 َعٚز بأسسخ ا٭غًش١ ٚأؾسٖا ؾاع١ًٝ .ٜػتطٝع إٔ ىٛض سطبًا َع  عسٚ قٟٛ 

ـ شٖبت ٚعٛز ا٭تطاى ٚا٭ٕإ أزضاز ايطٜاح ،ٚمل تػتطٝع ايػٛاقات ا٭ٕا١ْٝ إٔ تكّٛ بايسٚض  1

إٕ ايتٛقعات اييت ناْت قت١ًُ عٔ قٝاّ جملاٖسٜٔ بأزٚات اؿطب َٚعساتٗا,  إٓٛٙ بٗا يتعٜٚس ا

ْٞ ٗ َكط شٖبت أزضاز ايطٜاح سٝح اغتطاعت ايؿعب إكطٟ بجٛض٠ عاض١َ نس ايٛدٛز ايدلٜطا

بطٜطاْٝا تؿطٜؼ ؾشٓات ايػهب ايؿعيب بٛعٛزٖا ٚأَٛاشلا ايطا١ً٥، َٚٓشٗا اؾاٙ ٚايػًطإ يًعسٜس 

َٔ نباض إكطٌٜ،ٚقس أغتأثط عًٞ زٜٓاض بأقًِٝ زاضؾٛض ؾٗٞ مل تهٔ ) ثٛض٠( بٗصا إع٢ٓ ٚيهٔ 

ّ 1616ايدلٜطا١ْٝ ايػٛزإ غ١ٓ  -غعت ايكٛات إكط١ٜع٢ً زٜٓاض أغتأثط بإقًِٝ زاض ؾٛض عٓسَا 

 ( 1ّ )1611ٜٓاٜط  11ٚخهع ايػٛزإ يًشهِ ايجٓا٥ٞ ٚؾكًا ٫تؿاق١ٝ 

ٚأغتُط عًٞ زٜٓاض عهِ زاض ؾٛض  َٓص شيو ايٛقت ٚيهٔ بعس إٔ قاَت اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ غ١ٓ ـ  7

ٔ عًٞ زٜٓاض أْ٘ ٜكـ إٍ داْب إعػهط ّ أع1111ًّ ٚاْهُت تطنٝا إٍ إٔاْٝا ٗ اؿطب غ١ٓ 1117

اٱغ٬َٞ ايصٟ تكٛزٙ تطنٝا ٖٚصا ٜعين أْ٘ أقبح َٓا٥ًٚا يدلٜطاْٝا ٗ ايٛقت ايصٟ نإ ا٫لًٝع ٜػعٕٛ إٍ 

ايػٝطط٠ ع٢ً يٝبٝا تأًَٝٓا ٕٛقؿِٗ ٗ َكط ٚايػٛزإ ٚيصيو بات ع٢ً  ا٭ضدح ايكها٤ ع٢ً عًٞ زٜٓاض ٖٚٛ َا 

 (1ّ ) 1118مت ؾع٬ً ٗ غ١ٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  180(قُس ؾ٪از ؾهطٟ ،َطدع غابل م1)  

  44,  43ب ايًٝيب ٗ غبٌٝ اؿط١ٜ ،م(عبس ايطٓٔ ععاّ نؿاح ايؿع2) 

   81ع غابل مطؿ٢ ساَس أضس١َٛ  ،َطد( َك3) 
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اختٝاض ْٛضٟ باؾا ٕهإ ايعًُٝات قطب ايبشط َهٔ ا٭ْهًذلا َٔ اغتػ٬ي٘ ٚبعح إعٜس َٔ  - 1

عاد١ً ،نُا أتاح ايؿطق١ يبشطٜتِٗ ،ؾؿاضنت ٗ إعاضى،يكس نإ َٝسإ إعاضى  اؿ٬ُت بػطع١

اْٞ نًٝٛ َذلات عطنًا ،ؾٛدست ٗ اؾب١ٗ ايؿُاي١ٝ قكٛضًا بٌ ايبشط ٚعكب١ ايػًّٛ َا ٫ ٜتذاٚظ ايجُ

 بصيو قٛات اجملاٖسٜٔ ْؿػٗا َكٝس٠ اؿطن١ .

نإ يؿؿٌ ْاٍ باؾا قا٥س اؾٝـ ايذلنٞ ٗ ايؿاّ ٗ ًٓت٘ ع٢ً قٓا٠ ايػٜٛؼ أثط نبرل ٗ  - 8

ٖع١ّ قٛات أْس ايؿطٜـ , ٭ٕ ا٫ْهًٝع قس اْتٗٛا َٔ اؿطب ع٢ً سسٚز َكط ايؿطق١ٝ ، ؾتؿطغٛا 

 ٚدٓسٚا ْٝع إَهاْٝاتِٗ شلا . ٚزٖا ايػطب١ٝ ، يًشطب ع٢ً سس

إٕ َٝعإ ايك٣ٛ نإ َٓص ايبسا١ٜ يكاحل اٱْهًٝع ،ؾايكٛات اجملاٖس٠ ناْت َٓٗه١ ْتٝذ١ -8

ٚقس نإ يؿؿٌ ١ًٓ  ّ (1111ّ إٍ آخط غ١ٓ 1111غ١ٓ )َٔ  زاّ ؾذل٠ ط١ًٜٛ قطاعٗا َع إٜطايٝا ايصٟ

 ( 1ٗاز ٗ بطق١ نس ايكٛات اٱٜطاي١ٝ ْصنط َٓٗا)أٓس ايؿطٜـ آثاض غًب١ٝ ع٢ً غرل سطن١ اؾ

 آثاض ١ًٓ أٓس ايؿطٜـ ع٢ً سطن١ اؾٗاز ْٚتا٥ذٗا 

ٚقس نإ يؿؿٌ ١ًٓ أٓس ايؿطٜـ آثاض غًب١ٝ ع٢ً غرل سطن١ اؾٗاز ٗ بطق١ نس ايكٛات اٱٜطاي١ٝ 

 ْصنط َٓٗا :

عاضى اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ ٗ . ناعت ؾطق١ َٛاق١ً ايكتاٍ نس ا٫ٜطايٌٝ ،ٗ ؾذل٠ اْؿػاشلِ 1َ

 أٚضٚبا ،ٚقٛاتِٗ ٗ يٝبٝا قاقط٠ ٗ إسٕ ايػاس١ًٝ ،ٚغرل قازض٠ ع٢ً اؿطن١ ٚتكسِٜ إػاعس٠ .

ـ تعععت ايع٬قات ايطٚس١ٝ اييت ناْت تطب٘ أٓس ايؿطٜـ بايكبا٥ٌ إكط١ٜ بػبب إٛاد١ٗ بٌ  1

ٜهِ ضدا٫ً َٔ ابٓا٤ تًو ايكبا٥ٌ ،ٚنعـ تعاطـ  ايططؾٌ ٚغكٛٙ ايكت٢ً ،٭ٕ اؾٝـ ايدلٜطاْٞ نإ

إكطٌٜ َع ايكه١ٝ ايًٝب١ٝ ،ٚؼطِ ْؿٛشٖا ايػٝاغٞ ٚايسٜين ،ٚتؿذع ا٫ْهًٝع ع٢ً اؽاش َٛقـ 

  (1َٓا٨ٚ َٚعاز شلِ )

أْكطع ايؿطٜإ ا٫قتكازٟ ؿطن١ اؾٗاز ٗ يٝبٝا ٚنإ شلصا ا٫ْكطاع أثط نبرل ع٢ً اجملاٖسٜٔ  -1

 ٚسطنتِٗ.

تأثطت ْؿٛؽ اجملاٖسٜٔ ، ٚؾعطٚا بايٓسّ َا ٗ شيو ايػٝس أٓس ايؿطٜـ ْؿػ٘ ، ْٚػتسٍ ع٢ً  – 7

شيو َٔ ضغاي١ إٍ غًُٝإ ايباضْٚٞ َٓاغب١ قسّٚ ا٭خرل إٍ ططابًؼ َعًٝٓا َٔ قبٌ ايػًطإ ايعجُاْٞ 

 ( 1ٚايًٝا ع٢ً ططابًؼ ،ٖٚا دا٤ ؾٝٗا: )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 180(قُس ؾ٪از ؾهطٟ ،َطدع غابل ،م.1)

 .266(ايطاٖط ايعاٟٚ  ،َطدع غابل م2)

 .90. 87. 86( َكطؿ٢ ساَس أضس١َٛ ،َطدع غابل م 3)
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ٚطٗطت ا٭ضض َِٓٗ ايّٝٛ قبٌ بانط ،ٚتعطف -ايطًٝإ-طت يكهٝت عًِٝٗ)...إْٞ يٛ أغتع

أٜهًا أْ٘ َا ُهٔ ٖا ُهٔ َٓ٘ إ٫ بعس سطنتٓا مٛ َكط ٚيٛشلا يهٓا قصؾٓا ب٘ ايّٝٛ ٗ 

ٚيٛ أْٗا أؾازت ايسٚي١ ٚا١ًٕ َٔ -اؿ١ًُ –ايبشط،َٚا نإ ي٘ أثط ٫ٚ خدل ٚيهٔ تًو اؿطن١ 

ندل عسٚ يكاّ اـ٬ؾ١ ْاٚأٖا ايعسٜس َٔ ايػٌٓ،إ٫ أْٗا ناْت غببًا ٚدٛٙ نجرل٠ ،ٚؾػًٓا بٗا أ

 عٔ ًَٜٛا يٓؿٛش ايطًٝإ ايصٟ ٫ٜتأمل َٓ٘ أسس أنجط ٖا أتأمل َٓ٘ ،ٚيٛ إٔ يٞ ب٘ ق٠ٛ َا تاخطت

ّٞ أسٝاًْا أْين أخطأت عٓسَا  َٓاٚات٘ ...(يكس اعذلف ايػٝس أٓس ايؿطٜـ غط٦٘ ٚقاٍ:) ىٌٝ إي

 ( 1)  شاى ...( غتاْبٍٛبايٝت بٓسا٤ أ

تػرل ايٛنع ايػٝاغٞ يًُذاٖسٜٔ ،ٚمل ٜعس اجملاٖسٕٚ َٔ ايك٠ٛ ،ٚا٭غتعساز بايكسض ايصٟ  -1

ّهِٓٗ َٔ ايكُٛز ،ٚاٱقطاض ع٢ً ؼكٝل َطًبِٗ ،بٌ أنططٚا ؼت نػ٘ اؿاد١ إٍ إٗاز١ْ 

تطايب بؿ٤ٞ ٚاسس ؾك٘ ٖٛ ،ٚايتؿاٚض ٚايتٓاظٍ بعسَا ناْت قٝاز٠ اجملاٖسٜٔ قًب١ ٚق١ٜٛ ٫ تًٌ ،

ؼطٜط ا٭ضض ٚايٛطٔ ٚإد٤٬ ايػاقبٌ ،٫ٚ ْكبٌ ٗ شيو َٗاز١ْ أٚ َكاؿ١ أٚ تؿاٚنًا إ٫ ع٢ً ٖصا 

 ا٭غاؽ ؼطٜط ايب٬ز َٔ ايػاقبٌ .

يكس ناْت ١ًٓ أٓس ايؿطٜـ نس ا٫ْهًٝع ٗ َكط نػبًا ي٬ٜطايٌٝ ٭ْٗا ظعععت قٝاز٠  -8

عـ إَهاْٝاتٗا اؿطب١ٝ ٚقسضتٗا ايكتاي١ٝ ،َٚٗست ايػبٌٝ يططٜل أٓس ايؿطٜـ ،ٚأؾعطتٗا به

 ( 1ايكًح ٚايتؿاٚض ايصٟ قازٙ إًو إزضٜؼ ايػٓٛغٞ ؾُٝا بعس )
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 80(.أبٛ ايكاغِ ايباضْٚٞ ،سٝا٠ غًُٝإ ايباضْٚٞ ،م1) 

 370(. قُس أغس ايططٜل إٍ اٱغ٬ّ ،َطدع غابل،م2)
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  . هجرة أحًذ انشرٌف إنى تركٍا
 

ٚقاٍ اؾػبٛب،َٓٗه١ ،َتعب١ يطٍٛ اؿطب ،ؾأشٕ أٓس ايؿطٜـ يًذٓٛز ، ٚقًت قٛات اجملاٖسٜٔ إٍ

شلِ:َٔ َٓهِ ٜطغب ٗ ايصٖاب إٍ أٌٖ بدلق١،أٚ اؾبٌ ا٭خهط ،ؾُع٘ ا٭شٕ ،ٚمل ٜطخل يبعض اجملاٖسٜٔ 

 (.1) ،ٚشٖب بعض اجملاٖسٜٔ ٚقاٍ ايباقٕٛ ٚاهلل َا ْذلنو َازَت سًٝا غٛا٤ مٞ أٚ ِٛت

ٚغهْٛ٘ ٖٕٚٛ  ط٠ اٚد١ً ،ٚظي١ ٚاؾؿغازض أٓس ايؿطٜـ اؾػبٛب عٔ ططٜل ايكشطا٤ ايهدل٣ أٍ دايٛا ٚ

َٚٔ ٖٓاى عطز ع٢ً َٛقع غًطإ بكطب غطت ٚنإ َع٘ دٝؿًادطاضًا ٚناْت اجملاع١ قس نطبت أطٓابٗا ٗ 

ْٝع أما٤ بطق١ ،ٚبايطغِ َٔ شيو نإ أٓس ايؿطٜـ ايهٝـ ايهطِٜ أُٜٓا سٌ ،ٜٚكابٌ ٗ نٌ َٛقع 

يٞ ٚناْٛا ٜكسَٕٛ ي٘ اؾعض ٚا٭غٓاّ باٱنطاّ ٚايتكسٜط ٚايتبذٌٝ ،ٚتكسّ ي٘ ْٝع إػاعسات َٔ ا٭ٖا

ٚنٌ َا تكٌ إيٝ٘ اٜسٟ ا٭ٖايٞ َٔ ايتُٛض ٚاؿبٛب ٚنإ ٜطًب أؾبا٤ َٔ ا٭ٖايٞ يٝبتاعٗا َِٓٗ َكابٌ 

غٓسات ٜكسَٗا ع٢ً ْؿػ٘ ،ؾهاْٛا هٝبْٛ٘ بهٌ شيو ٚقس اتكٌ نٌ إْػإ عك٘ عٓسَا ٚقٌ أٓس 

نٌ  ٤خاقًاوٌُ إبايؼ ايهبرل٠ يتػسٜس تًو ايػٓسات ٚإٜؿاايؿطٜـ إٍ ا٭غتا١ْ إش أضغٌ َٔ ٖٓاى َٓسٚبًا

 (1شٟ سل سك٘ .)

غٝـ ايٓكط ؾٝذ َؿاٜذ ا٫ٚز غًُٝإ ٚأ٫ٚزٙ ،آس ،ٚعبس  ٚإخ٬م َٚٔ بٌ َٔ تكسَٛا ـسَت٘ بكسم

اؾًٌٝ ،ٚعُط،ٚقُس ،ٚقاغِ ،ٚقاَٛا بهٌ يٛاظّ أٓس ايؿطٜـ ٚاتباع٘ َٔ إكاضٜـ ٚا٫ضظام ٕس٠ غت١ 

ٗط ٚقايٛا إٔ ْٝع َاًُه٘ قبًٝتٓا ٖٛ يهِ ٚؼت تكطؾهِ ،ؾهإ أٓسايؿطٜـ ٫ٜٓػاٖا شلِ ٜٚؿٝسبٗا أؾ

بٌ اـام ٚايعاّ ٗ نٌ َٓاغب١ ٜٚكٍٛ ٚدسْاِٖ قازقٌ عٓس اؿاد١ ،ٚنصيو ٚقؿت ايهجرل َٔ قبا٥ٌ 

ٝس غًِٝ ايكبا٥ًٞ ،ٚايؿٝذ إػاضب١ ٚع٢ً ضأغِٗ قاحل باؾا ا٫طٝٛف،ٚايؿٝذ ايػٓٛغٞ ايدلاْٞ ،ٚايؿٝذ عبساجمل

ٕٚا ٚقٌ أٓس ايؿطٜـ اٍ ايعك١ًٝ تكسّ إيٝ٘ أٓس بٔ ازضٜؼ ا٫ؾٗب بٛادب ايهٝاؾ١ ٚأعطاٙ غبع١  بٔ ؾطازٙ

بٗا نهٝاؾ١ شلِ ٚنإ ت١٦ٝٗ َ٪١ْ أٓس ايؿطٜـ اـاق١  ْاٍ ٖٞ نٌ َاٗ ٚغع٘ يٝصعٗا يًذٓس ٜٚكتاتٛا

 يًشِ ٚؾ٤ٞ قًٌٝ َٔ خبع ايؿعرل  ٚاإػًٛم ، بٝضَٔ قبٌ أٓس بٔ ازضٜؼ ٖٚٞ َ٪يؿ١ َٔ اي

ٚنًُا ٜأتٞ ٖصا ايطعاّ اـام بايػٝس أٓس،ٚضداٍ َا٥ست٘ ،ِٖٚ قُس قاحل سطب ،ٚقؿٞ باؾا 

اـاظَٞ،ٚا٫غتاش َكطؿ٢ اشلْٛٞ ،عبس ايػ٬ّ باؾا ابٛ قؿاط١ ،ٚطبٝب ايػٝس اـام عبسايػ٬ّ أؾٓسٟ 

ٜبازض أٓس ايؿطٜـ بتٛظٜع٘ ع٢ً بعض اؾٓٛز ٗ سٌ أْ٘ ٫ٜهؿٞ ايػٝس  إػ٬تٞ ٚعٓسَا ٜأتٞ ايطعاّ إصنٛض

أٓس ٚضؾاق٘ اـاقٌ ٚأسٝاْا ٫ ّػو َٓ٘ ؾ٦ًٝا بإط٠،ؾكاغ٢ ـطٓ٘ اهلل ـُا قاؽ َٔ أْٛاع ايؿسا٥س َا٫ 

٘ َٚع نٌ تتشًُ٘ اؾباٍ بكسض ضسب ٚدًس عِٛٝ ،ٚنجرلًاَاُط ا٫ٜاّ عًٝ٘ بسٕٚ إٔ ٜتٓاٍٚ ؾ٦ًٝا ٜػس ب٘ ضَك

 (1ٖصا ٫ٜعطف عٓ٘ أْ٘ ؾها أٚ تأمل ،ٚقس تػاق٘ عؿطات إٛت٢ بػبب اجملاع١ ٚاؿكاض إؿطٚض عًِٝٗ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 99.98(.َكطؿ٢ ساَس أضس١َٛ ،َطدع غابل م1)

 (.45(.قُس ؾ٪از ؾهطٟ  ،َطدع غابل ) اؾع٤ ايجاْٞ /  م 2)

 . 318(. قُس ايطٝب ا٭ؾٗب ،َطدع غابل م 3)



 
 

   11 
 

 وصىل أحًذ انشرٌف انى تركٍا :

اضؼاي٘ ،ٚٚاقٌ غؿطٙ إٍ ؾٝٝٓا  اسٌ ايُٓػاٟٚ(بعس أغبٛع تكطٜبا َٔٚقٌ أٓس ايؿطٜـ إٍ ب٫ٛ )ايػ

عاق١ُ ايُٓػا بطؾك١ ساؾٝت٘،ٖٚٓاى اضغٌ ايٝ٘ ا٫َدلاطٛض ايُٓػاٟٚ ٜطٜس َكابًت٘ ،ٚزٕٚ عًِ ايػٝس 

أٓس،أداب ٜٛغـ ؾتٛإ اٱَدلاطٛض بايطؾض،ٕٚا عًِ ايػٝس  أٓس ايؿطٜـ ٚبصيو أبس٣ اغتٝا٤ٙ 

 (.1اي٥٬ل َكابًت٘ ٫ غُٝا أْ٘ ٖٛ ايصٟ طًب إكاب١ً .) ،ٚشنط أْ٘ نإ َٔ

اغتاْبٍٛ ،ٖٚٓاى أغتكبً٘ نباض ضداٍ اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ ،أغتكبا٫ً ساؾ٬ً  ٚتابع ايػٝس أٓس ضسًت٘ إٍ

ٗ قط١ )غطن٘ دٞ( سهط بعض إػ٪ٚيٌ ايعجُاٌْٝ ،ٜتكسَِٗ قسٜك٘ أْٛض باؾا ٚظٜط  ٚضزلًٝا

إبطاِٖٝ بو،ٚإسػإ بو ناتب ايسٜٛإ ايػًطاْٞ ،ٚؾ٪از بو  نُا سهطٙ أٜهااؿطب١ٝ ايعجُا١ْٝ ،

ّ ٚأٌَ ايؿت٣ٛ , ٚٗ ايّٝٛ ايتايٞ خككت ي٘ َكاب١ً َع َسٜط ايتؿطٜؿات ،ٚعًٞ ضنا ؾٝذ اٱغ٬

 ( 1) ايػًطإ ٚيٞ ايسٜٔ ايصٟ َٓش٘ ٚغاّ ايٓٝؿإ َٔ ايطتب١ اـاَػ١ 

اؾٗاز ٗ يٝبٝا ،إ٫ أْ٘ ٚاقٌ دٗٛزٙ َٔ أدٌ ؼطٜط يٝبٝا ٚضغِ بعس ايػٝس أٓس ايؿطٜـ عٔ َٝازٜٔ 

أتؿل َع أْٛض ،ٚايػًطإ ايعجُاْٞ ع٢ً ايطدٛع طات ع٢ً شيو ايططٜل ايطٌٜٛ َٓٗا ، ،ٚنإ ي٘ ْؿا

بٓسق١ٝ َع  110888،يتك٣ٛ ب٘ ععا٥ِ اجملاٖسٜٔ ،ٚقطض ا٭تطاى َسٙ بإاٍ ،ٚايعتاز ٚايػ٬ح ٚتكطض اعطاٙ 

دٓٝ٘ ؾػأي٘ ايػٝس قا٬ً٥ : )بًػين َٔ بعض ايهباٙ 1880888،ٚث٬ثٌ ضؾاؾًا ٚ عستٗا ،عؿط َساؾع

ايططابًػٌٝ ايًصٜٔ ٗ خس١َ ايسٚي١ ،اْهِ تبػْٛين أقاتٌ ابٔ عُٞ غٝسٟ أزضٜؼ ،يهْٛ٘ أتؿل َع 

 ا٭ْهًٝع ٚايطًٝإ ( ؾكاٍ ي٘ أْٛض  :)  َعاش اهلل إٔ ْبػٞ َٓو شيو ،٭ْٓا ْعًِ أْ٘ مل ٜبل يٮغ٬ّ ٗ

أؾطٜكٝا سكٔ أسكٔ َٔ ٖصا ايبٝت ايػٓٛغٞ ايهطِٜ ،ٚأْ٘ إٕ ٚقع ٫زلح اهلل ايؿكام ٗ ٖصا ايبٝت 

ايػٓٛغ١ٝ اييت عًٝٗا َعٍٛ ا٭غ٬ّ ٗ أؾطٜكٝا ،ؾهٔ ع٢ً ثك١ بأْٓا ْبػٞ  ايك٠ٛ ؾػس ا٭َط ،ٚأنُشًت

ٖٞ قض ١ٝٓ ع٢ً باغتك٬ي٘ ،ٚإٔ َعاْٚتٓا يهِ إِا  ٚنًٓا بٮغ٬ّ أؼازنِ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ ْكشًا

خٛآْا َػًُٞ ٚ٭ْٓا ٫ مب ٭٢ شلا أز٢ْ أٌَ بأغذلزاز ططابًؼ ا٭غ٬ّ ،٭ٕ تطنٝا َٔ دٗتٗا مل ٜبك

  (.1) يٮداْب ( تبعًا   اإٔ ٜهْٛٛ أؾطٜكٝا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.46كازض بٔ عبس إًو   ،َطدع غابل ) اؾع٤ ايجاْٞ /   م (. عبس اي1)

 .318( قُس ايطٝب ا٭ؾٗب ،َطدع غابل م2)

  (154( قُٛز عاَط. َطدع غابل )اؾع٤ ايجاْٞ /   م 3)
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ع٢ً   ـٚتتابعت اؿٛازخ بػطع١ ايدلم ،ؾتػرلت ايٛظاض٠ ٗ تطنٝا ،ٚغك٘ أْٛض،ْٚسّ أٓسا يؿطٜ

إٍ يٝبٝا  إٍ ايُٓػا ،ست٢ ٜطنب َٓٗا ايػٛاق١ ضادعًا ا٫ْػ٬ٍ تأخطٙ عٔ ايػؿط ،ٚساٍٚ

،ٚأنطط َع زخٍٛ اؿًؿا٤ إٍ ايصٖاب إٍ بطٚغ٘ ،ٚنإ ا٭تطاى إُٜٓا سٌ ٜهطَْٛ٘ غا١ٜ 

ا٭نطاّ ،ٚنإ ٗ ْٝتِٗ ايٛقٛف َع فاٖسٟ يٝبٝا ٚيهٓ٘ غبل ايػٝـ ايعصٍ ،ٚسكٌ َا مل 

 (1اٍ ٗ ًَه٘ َا ٜؿا٤ ،٫ ٜػأٍ عُا ٜؿعٌ ِٖٚ ٜػ٦ًٕٛ . )ىطط بباٍ ،ٚا٭َط بٝس اهلل ٖٚٛ ايؿع

ٚأغتٛيت ع٢ً عُّٛ اي٫ٜٛات ٚإٛا٧ْ ٚعكسٚا ايععّ ع٢ً إباز٠  إٍ أغتاْبٍٛ يكس زخًت دٝٛف اؿًؿا٤

تطنٝا ،ٚتؿتٝتٗا ٚتكػُٝٗا ،ٚأضاز ا٭ْهًٝع إٔ ٜػتػًٛا ٖصا ايٛطف يكاؿِٗ ٚبسأٚا ٗ تٓؿٝص 

رل ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ بٛاغط١ ا٭تطاى أْؿػِٗ إتكًٌ بايٓٛازٟ ايك١ْٝٛٝٗ كططِٗ اشلازف إٍ ايتسَ

،ٚإاغ١ْٝٛ ،ٚايسٍٚ ايػطب١ٝ ،ٚسطقٛا ع٢ً إٔ هعًٛا َِٓٗ أبطاٍ نس اؿًؿا٤ ثِ ٜكَٕٛٛ بتسَرل 

اـ٬ؾ١ اٱغ١َٝ٬ ،نًًٝا،ٚنإ َٔ إ٪ًٌٖ يتٓؿٝص ٖصا إدط٘ ايطٖٝب َكطؿ٢ نُاٍ ،ايصٟ 

أَطٙ ثٛب اٱغ٬ّ ٚضؾع ؾعاض اؾٗاز ؿٌ َٔ ايعَٔ،ٚقاز سطب ايتشطٜط نس ايْٝٛإ يبؼ ٗ بسا١ٜ 

ّ ٚنإ ًٜكٞ اـطب اؿُاغ١ٝ ٜٚكٍٛ : ) َٛتٓا أععا٤ ؾطؾا٤ خرل  1111َاٜٛ  18اييت استًت أَرل ٗ 

ع٢ً أش٤٫ ؼت ايٝٗٛز ايٓكاض٣ ًٜعبٕٛ َكسضتٓا ّٚتكٕٛ زَا٥ٓا ٚأَٛايٓا ٜٚعتسٕٚ  َٔ سٝاتٓا أضقا٤

 (1أعطنٓا ٚزٜٓٓا ٚنطَتٓا (.)

ٚأغتطاع إٔ ٜكٛز إكا١َٚ ايؿعب١ٝ ايهاض١ٜ اييت ؾهًت إٔ ُٛت ٗ غبٌٝ عكٝستٗا بس٫ًَٔ ايطنٛر 

يٮعسا٤ ٖٚهصا ٚٗط َكطؿ٢ نُاٍ ٗ ثٛب إػًِ ايٛطين إتسٜٔ ايجا٥ط ٚأقبح ايػًطإ ؼت 

ايػًطإ ٚسهَٛت٘ ٚعٌُ قٝٛز اؿًؿا٤ ،ٚأقبشت تطنٝا ؼت ظعاَيت ،َكطؿ٢ نُاٍ،ٚ

ايطٚس١ٝ ايعاي١ٝ ٗ قًٛب إػًٌُ  َكطؿ٢ نُاٍ ع٢ً نػب آس ايؿطٜـ يكؿ٘ ٕاي٘ َٔ إها١ْ

ٚنإ َكطؿ٢ نُاٍ ابتسا٤ سطنت٘ باغِ ايسٜٔ ست٢ أْٗأَط بإسطام ْٝع اـُٛض،ٚتهػرل 

ٚاَط ؾسٜس٠ بايعّٚ ْٝع ايٓػا٤ إَٛػات،ٚإغ٬م زٚض ايسعاض٠،ٚاقساض أ ٚإبعاز أزٚاتٗا َٚعاًَٗا

احملاؾ١ٛ ع٢ً ايكًٛات ٗ أٚقاتٗا،ٚدعٌ ّٜٛ اؾُع١ ّٜٛ عباز٠ يًعُّٛ،ٚاَط بإغ٬م إتادط 

ٖٚهصا تٛاٖط  ق٠٬ اؾُع١ ٚإكاٖٞ،ٚإٓتعٖات ٗ نٌ ّٜٛ ْع١ اعتباضًأَ ٚقت ايهش٢ اٍ بعس

 ( 1) بٗصٙ ا٭َٛض ست٢ أغط٣ إػًٌُ ٚقايٛا ٖصا فسز ايسٜٔ،َٚٓكصٙ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (154( قُٛز عاَط. َطدع غابل )اؾع٤ ايجاْٞ /   م 1)

 (.155(. يٛثطٚ بػتٛزاضز،َطدع غابل )اؾع٤ ايجاْٞ /  م 2)

  (53،54/ م  (. عبس ايكازض بٔ عبس إًو  ،َطدع غابل )اؾع٤ ايجا3ْٞ)
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طٌٜٛ ايصٖاب اٍ ا٭ْانٍٛ ٚا٫ْهُاّ اٍ َكطؿ٢ نُاٍ  تؿهرل ايؿطٜـ بعس أٓس ٚيصيو قطض،

ضغِ َادا٤ َٔ ايطغٌ ٚايطغا٥ٌ َٔ ططف ايػًطإ ٚسهَٛت٘ وصضْٚ٘ َٔ ا٫نساع َٛاٖط 

نُاٍ إكطٓع١،ٚإزعا٤ت٘ ايهاشب١ ٜٚكٛيٕٛ يػٝازت٘ ٖصٙ نًٗا سٌٝ يهػب عطـ  َكطؿ٢

خايس  نتب٘ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚإيٝو َا ٚإشا ُهٔ ؾػٛف ٜكًب اجملٔ،ٜٚهٕٛ سطبًا اٱغ١َٝ٬ايؿعٛب 

ٙ: ) ٜا ٫َْٛا ٜا خازّ ا٭غ٬ّ ٜا ؾطع ايسٚس١ ايٓب١ٜٛ إباضى إٜاى 1116زضٜٚـ باؾا ٗ ْازٟ غ١ٓ 

ٚبٌ َكطؿ٢ نُاٍ يًٛقٍٛ إٍ غاٜت٘ ؾأْين ضبٝت٘ ٗ بٝيت ، َٛاٖط ايسٜٔ اييت ٜكطٓعٗا إٔ تػذل

عا٥ًيت،ٚعطؾت ٚاٖط أَطٙ ٚباطٓٗؿُا ٗ قًب٘ شض٠ إّإ أٚ خٛف َٔ اهلل أٚ َبا٠٫ َا ٜعُاٙ ٚزٜٓ٘ 

ٖٛاٙ ٚيٛ ُهٔ ٭نط ٗ ا٭غ٬ّ ٚإػًٌُ ٚأْا نأبٓو أٚأخٝو قبو أخٛى يو ٖصا ٚي٫ٛ 

ٜاّ قبتهِ اييت ًَهت عًٞ ْٝع دٛاضسٞ َا قًت٘ يهِ ٚضَا غٝهٕٛ قٛيٞ ٖصا ٗ ّٜٛ َٔ ا٭

 ( 1) (ا ٗ ايساضٜٔ آٌَ احملب إدًل دط١ّ ت٪اخص عًٝٗا ْٚػأٍ اهلل إٔ ٜطؾسْا إٍ َا ؾٝ٘ غعازتٓ

ؾٗط (ٚنإ ٞ نٌ شيو مل ٜػرل َٔ ععَ٘ ٚ غاؾط أٓس ايؿطٜـ أٍ ا٭ْانٍٛ ْٚعٍ ٗ ) أغه

ؾٝ٘ قًٛب عًُٛٝا ٕكطؿ٢ نُاٍ ٕاي٘ َٔ إٓعي٘ ايطٚس١ٝ ايهبرل٠  أْهُاّ أٓس ايؿطٜـ ْكطًا

كتًـ ايؿعٛب ا٭غ١َٝ٬ ٚنإ ايٓاؽ ٜعتكسٕٚ إٔ أٓس ايؿطٜـ ٫ ٌّٝ أ٫إٍ اؾب١ٗ اييت ع٢ً 

ؾٗط (إسعٛ عكُت باؾا ٚزع٢ إٍ ا٭ستؿاٍ قاز٠ ٞ ١ ٗ)أغهٗاؿل ،ٚأستؿٌ ب٘ قا٥س اؾب

يؿطٜـ اؾٝـ ،ٚأعٝإ ايب٬ز ٚٚدٗا٥ٗا ٚأيك٢ ن١ًُ ٗ شيو ا٭ستؿاٍ ايهبرل ثِ تٛد٘ أٓس ا

بعس َكاَ٘ ٗ )أغهؿٗط(إٍ أْكط٠ بايػه١ اؿسٜس١ٜ ٚٗ قط١ أْكط٠ قاب١ً َكطؿ٢ نُاٍ 

بأْٛاع إٛاٖط ٚايعٜٓات ،ْٚعٍ ٗ َٓعٍ َكطؿ٢ نُاٍ  ٚناؾ١ ضداي٘ ،ٚنإ ًَٜٛا ساؾ٬ً

 (1اـام ب٘ ٚبسأت أتكا٫ت َكطؿ٢ نُاٍ َع ايػٝس أٓس ايؿطٜـ ٗ أَٛض نجرل٠ )

اـًٝؿ١ ٚقاٍ يػٝازت٘ إٕ  ْٝاب١  َكطؿ٢ نُاٍ ع٢ً أٓس ايؿطٜـ َٓكب ٗ ٖصٙ ا٭ثٓا٤ عطض

ناؾ١ ايٛظاضات أقبح شلا عٓسْا ٚن٤٬ ٜكَٕٛٛ باختكاقاتٗا بكؿ١ َ٪قت١ ست٢ ُاّ ايٓكط إ ؾا٤ 

اهلل تعاٍ غرل إٔ َكاّ ْٝاب١ اـًٝؿ١ مل لس ي٘ َٔ ًٜٝل ب٘ إ٫ غٝازتهِ ْٚطدٛا إٔ تتُٛا يٓا ٖصا 

اظْا ٚيهِ عًٝٓا َٝجام اهلل ٚعٗسٙ أْٓا غٓكّٛ بهٌ َا ٜذلتب عًٝٓا مٛ ٖصا إكاّ ايٓكل ٗ دٗ

،ؾكاٍ ي٘ ايػٝس آس ايؿطٜـ أْتِ ا٭ٕ َؿػٛيٕٛ َا ٖٛ أِٖ َؿػًٕٛ بكس ايعسٚ إٗادِ يهِ 

،ٚاحملٝ٘ بهِ، َٔ نٌ ْاس١ٝ ٚؼتادٕٛ إٍ َٔ ٜ٪اظضنِ ؾعًًٝاٗ َٝازٜٔ اؾٗاز ٫ َٔ هًؼ ع٢ً 

 ( 1ٞ ثِ أْتِ ؾٝهِ ايدلن١ ٚأدطا٤اتهِ سه١ُٝ ٚقا٥ب١ )ايهطغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (53،54عبس ايكازض بٔ عبس إًو  ،َطدع غابل )اؾع٤ ايجاْٞ / م ( 1)

 (.155(. يٛثطٚ بػتٛزاضز،َطدع غابل )اؾع٤ ايجاْٞ /  م 2)

  (154قُٛز عاَط. َطدع غابل )اؾع٤ ايجاْٞ /   م (. 3)
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 ٗ أٟ د١ٗ ناْت ٚأضدٛ إٔ تعصضْٚينًًٝا ٗ دٗازنِ ٖصا بكسض اغتطاعيت  ٚاْا أسب إٔ أغاِٖ َعهِ ؾع

ٚغٛف ٜأتٞ ايٛقت ايصٟ ٫ ؼتادٕٛ ؾٝ٘ إٍ غرلنِ ،ٚإْا َعهِ ٗ ايػطا٤ ٚايهطا٤ ست٢ ٜتِ ايٓكط إٕ ؾا٤ 

أْا َط٦ُٔ،ٚٚاثل َٔ شيو ،ٖٚصا نين ٚنٔ نٌ َٔ ٜؿاضنين ٗ ٖصٙ  –طؿ٢ نُاٍ َك–اهلل ؾكاٍ ي٘ 

ايجٛض٠ ٚٗ اؿكٝك١ َا تعًُت ٖصٙ ايسضٚؽ إؿٝس٠ ٫ٚ تؿطبت ٗ دػُٞ ٖصٙ ايطٚح إ٫ ٗ َسضغتهِ اييت 

 أغػتُٖٛا ٗ بطق١ اجملاٖس٠ ،ٖٚا أْتِ ايّٝٛ ت٪غػٖٛا عٓسْا َٔ دسٜس ٚبصيو غٓٓتكط عٍٛ اهلل ٚقٛت٘

ٚغتذين مثط٠ دٗازْا ٖصٙ بدلن١ َؿاضنتهِ يٓا، ٚٚدٛزنِ بٝٓٓا ؾأْت ا٭ب،ٚأْا ا٫بٔ نٌ َا تطاٙ قاؿًا 

َطْا ب٘ ٚمٔ ع٢ً أمت ا٫غتعساز يًتٓؿٝص ٚٗ اتباعٓا يهِ ؾطف يٓا ٚقسغاِٖ آس ايؿطٜـ بطًب َٔ 

 ايٛسس٠ ٚايٛقٛف قؿًا ٚ َكطؿ٢ نُاٍ ٗ إٔاز ثٛض٠ ا٫نطاز ٚخطز إيِٝٗ ٚأيتك٢ بؿٝٛخِٗ ٚزعاِٖ اٍ

ؿ٢ نُاٍ ايصٟ تعٛز ع٢ً ايٓؿام شيو ٚقس أنسع ايػٝس أٓس ايؿطٜـ به٬ّ َكط اسسًا نس أعسا٤ ايسٜٔ،

 ( 1)٭ٕ أٓس ايؿطٜـ أنتؿ٢ بايٛاٖط ٚتطى ايباطٔ يعإ٘ غبشاْ٘ ْٚعاٍ 

أْا فُع  و ٚقاٍ :إِاٚطًب ؾٝٛر ا٭نطاز َٔ أٓس ايؿطٜـ إٔ ٜكِٝ ٚغطِٗ،ٜٚتٍٛ أَطِٖ،ؾاَتٓع عٔ شي

ٚيػت َؿطم،َٚكًح،ٚيػت َؿػس،ٚزلع ا٭نطاز،ٚأطاعٛا،ٚأخص َٛاثٝل غ١ًٛٝ يٛقٛؾِٗ َع َكطؿ٢ 

ناْت ايكٛات ايْٝٛا١ْٝ تتكسّ ٚقس سككت ايعسٜس َٔ  نُاٍ، ٚبكٞ ٗ زٜاض بهط،ٚٗ َس٠ أقاَت٘ ٗ زٜاض بهط

َطغٌ،ٚٗ  تكطٜبًااْتكٌ أٓس ايؿطٜـ اٍ َطؾأ ٚبعس إقاَت٘ ٗ ططغٛؽ ٕس٠ غ١ٓا٭ْتكاضات ٗ عس٠ َٛاقع  

اثٓا٤ اقاَت٘ ٚؾس إيٝ٘ قسٜك٘ اؿُِٝ أَرل ايبٝإ ا٭َرل ؾهٝب اضغ٬ٕ ٚاتت بعض ٚدٛٙ ايٓاؽ َٔ يٝبٝا،ٚأضغٌ 

ٚبسأت ايطس١ً اٍ اؿذاظ عٔ ططٜل اضانٞ  ايطغا٥ٌ اٍ ابٔ عُ٘ قُس ازضٜؼ، ٚاٍ قاز٠ سطن١ اؾٗاز . 

دٓٝ٘ شٖب، ٚمل ٜهٔ ٖصا إبًؼ  188ي٬غتعساز ٚأعسٚا ث٬خ غٝاضات َع ث٬خ خدلا٤ َبًؼ  لس، تأخص ٚنعٗا

َتٛؾطًا ٚناٜكت٘ ايػًطات ايؿطْػ١ٝ ٖٚسزت٘، بإضداع٘ اٍ تطنٝا ٚعٓسَا نام ا٭َط، ٚاؾتست ايهطب١ دا٤ 

ذليٝين اٖساٖا دٓٝ٘ اغ 788ؾطز اهلل ٚنإ ايػبب ا٭َرل ؾهٝب اضغ٬ٕ ايصٟ أضغٌ يًػٝس أٓس ايؿطٜـ 

ايؿٝذ داغِ بٔ ابطاِٖٝ اسس ػاض ايً٪ي٪ َباٟ )قس دعٌ اهلل يهٌ ؾ٤ٞ قسضا(؛ ؾعٓسَا دا٤ اـدل ٭ٓس 

ايؿطٜـ خّط غادسًا هلل تعاٍ وُسٙ، ٜٚؿهطٙ ع٢ً ٖصا ايػٛخ ايطباْٞ، ٚإسز ا٫شلٞ ثِ ضؾع ضأغ٘ ، ٚضؾع ٜسٜ٘ 

عٓو نطب ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚغاعستٓا ٗ قٓتٓا غاعسى اهلل ؾهٝب ؾطز اهلل ٜا ٍ ؾطدت عًٝٓا اٍ ايػُا٤ ٚقا

  يو إبًؼ ٚٚقٛي٘ ٗ ايٛقت اؿطزع٢ً أَٛض زٜٓو ٚزْٝاى، ٚزعٛات نجرل٠ ْاشلا ؾهٝب اضغ٬ٕ بػبب اضغاٍ ش

 ( 1)  *   " َٚٔ ٜتكٞ اهلل هعٌ ي٘ كطدًا ٜٚطظق٘ َٔ سٝح ٫ وتػب"قاٍ تعاٍ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.155بػتٛزاضز،َطدع غابل )اؾع٤ ايجاْٞ /  م  (. يٛثط1ٚ)

  (53،54(. عبس ايكازض بٔ عبس إًو  ،َطدع غابل )اؾع٤ ايجاْٞ / م 2)

   03،  02قطإٓ نطِٜ , غٛض٠ ايط٬م ,ا٭١ٜ  * .         
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   . ؿذاظخطٚز أٓس ايؿطٜـ إٍ ا

ٚؼطنت ايطس١ً اٍ اؿذاظ عٔ ططٜل لس، ٚناْت عٓا١ٜ اهلل ٚسؿٛ٘ ٚضعاٜت٘ قٝط١ ب٘، 

ٚٚقٌ اٍ َٓطك١ اؾٛف )ز١َٚ اؾٓسٍ( ، ٚٚٔ أٌٖ إٓطك١ إِْٗ أعسا٤ ؾأيكٛا ايكبض عًِٝٗ، 

أٓس ايؿطٜـ ايػٓٛغٞ ٖٛ اجملاٖس  ٚبعس إٔ عطف أَرلِٖ عبساهلل بٔ عكٌٝ إٕ ايصٟ أَاَ٘

ؾٗاز ٗ بطق١ ٚططابًؼ، ٚأْ٘ ٜككس سر بٝت اهلل اؿطاّ ثِ ظٜاض٠ إًو عبسايععٜع بٔ قاسب ا

غعٛز، ؾاض٢ُ عًٝ٘ ايطدٌ ٚعاْك٘ ٚضسب ب٘، ٚاعتصض يػٝازت٘، ٚاسػٔ ْعي٘ ٚأضغٌ اٍ إًو 

عبسايععٜع ؾطز عًِٝٗ، بإنطاَ٘ ٚاسذلاَ٘ ٚاضداع ايػٝاضت اٍ قًٗا ٭ٕ ٖصا َٔ إنطاّ أٓس 

ٕ ا٭َرل عبساهلل بٔ عكٌٝ ؾهط ٗ إسطاقٗا، ٚناْت ٖصٙ ايػٝاضات ٖٞ أٍٚ غٝاضات ايؿطٜـ ٭

تؿل ٖصا ايططٜل ٚتكطع ٖصٙ ايكشطا٤ ايع١ُٝٛ، ٚنإ قس أؾٝع إٔ أٓس ايؿطٜـ َات ٗ 

ايكشطا٤ ٖٛ َٚٔ َع٘، ْٚٗبتِٗ ا٭عطاب، ٚمل ٜٓؿٞ ٖصٙ ا٫ؾاعات إ٫ ضدٛع ايػٝاضات اٍ زَؿل 

٢ ٚقٌ َه١ ٚاعتُط ثِ دا٤ٙ ٚؾس إًو عبسايععٜع ثِ غاؾط اٍ دس٠ ٚأيتك٢ ٚاغتُط ٗ ضسًت٘ ست

بإًو عبسايععٜع ؾأنطَ٘ ٚاسػٔ ْعي٘، ٚأقبح ٗ نٝاؾت٘، ٚقسّ خسَات ع١ُٝٛ ي٬ق٬ح بٌ 

ايكبا٥ٌ ٚتٛسٝسٖا ؼت ظعا١َ إًو عبسايععٜع ايصٟ نإ واضب اؿػٌ بٔ عًٞ ٗ دس٠، 

ٖٚٛ ٜطقب تطٛضات  ايععٜع  َه١ ٚإس١ٜٓ ٗ نٝاؾ١ إًو عبسٚأقبح أٓس ايؿطٜـ ٜذلزز بٌ

ايٛنع ٗ ٚطٓ٘ ٚؾعب٘ َٚاآيت إيٝ٘ ايب٬ز عب٢ ٜس ا٭ٜطايٌٝ سٝح قاّ بتٛدٝ٘ ايعسٜس َٔ ايطغا٥ٌ 

.37)إٍ أخٛاْ٘ اجملاٖسٜٔ وجِٗ ؾٝٗا ع٢ً اؾٗاز ٚايتُػو بايعكٝس٠ ٜٚكٍٛ شلِ إٔ ْكط اهلل قطٜب  )    

(1 )  . 

 

 

 

 

                                                           

   (. 120 إٍ 88م  /( عبس ايكازض بٔ عبس إًو )اؾع٤ ايجاْٞ 1)
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 .   اة انسٍذ أحًذ انشرٌفوف
ايؿطٜـ بعس ٚقٛي٘ يًشذاظ ٜتٓكٌ بٌ إس١ٜٓ إٓٛض٠، َٚه١ إهط١َ ٚإشا بساع٢ إٛت ٜٓازٜ٘  أخص أٓس

ٖـ إٛاؾل ايعاؾط َٔ ؾٗط َاضؽ غ١ٓ 1111شٟ ايكعس٠ غ١ٓ 11ٗ ُاّ ايػاع١ ايجا١َٓ َٔ ّٜٛ اؾُع١ 

ثط َطض عهاٍ مل ًّٗ٘،ٚزؾٔ ٗ َكدل٠ ايبكٝع قطب قدل ّ ٗ ايعا١ٜٚ ايػٓٛغ١ٝ ٗ إس١ٜٓ إٓٛض٠ أ1111

ا٫َاّ َايو بٔ أْؼ إَاّ زاض اشلذط٠ بعس إٔ عاف أسس٣ ٚغتٌ غ١ٓ قهاٖا ٗ خس١َ ا٫غ٬ّ ٚإػًٌُ، 

ٚضؾع ؾإٔ ايسٜٔ ،ٚفاٖس٠ ايهاؾطٜٔ ايػاقبٌ ٗ ؾت٢ إٝازٜٔ ،ؾعًٝ٘ ٚع٢ً أَجاي٘ ايط١ٓ ٚإػؿط٠ 

ٌٕ ؾكس نإ يٛؾا٠ أٓس ايؿطٜـ قس٣ عُٝل ٗ  أما٤ ايعامل اٱغ٬َٞ ؾكس ٚايطنٛإ َٔ ضب ايعا

 ( 2) ًٜٞ ٖا1111َاضؽ غ١ٓ 18171ْؿط َذ١ً ايطا٥ـ إكٛض٠ بعسز 

ٚٗ ايعا١ٜٚ  1111.  81. 18ٖـ إٛاؾل  1111شٟ ايكعس٠ غ١ٓ  11أْ٘ ٗ ُاّ ايػاع١ ايجا١َٓ َٔ ّٜٛ اؾُع١ 

تٛٗ ايػٝس أٓس ايؿطٜـ ايػٓٛغٞ ٚزؾٔ ٗ َكدل٠ ايبكٝع دٛاض قدل ا٭َاّ َايو بٔ  ايػٓٛغ١ٝ بإس١ٜٓ إٓٛض٠

 ( 1أَاّ زاض اشلذط٠  )أْؼ 

نإ يٓعٝ٘ ض١ْ سعٕ َطٜط أعازت إٍ ا٭شٖإ تًو اؾٗٛز اؾباض٠ ،ٚايتهشٝات ايػاي١ٝ اييت بصشلا ٖصا ٚقس 

غٓٛات عسٜس٠،قهاٖا أضغذ َا ٜهٕٛ ثباتًا  ا٫ٜطايٞ َٚهاؾش١ ا٫غتعُاض ايؿكٝس ايعِٛٝ ٗ ْؿط ا٭غ٬ّ

ٚأّاًْا ؛ؾكس نإ يًؿكٝس ْؿٛش ضٚسٞ عذٝب أغتطاع ب٘ إٔ ٜعُِ زعٛت٘ ٗ أسؿا٤ ايكشطا٤ ٚسلاٍ أؾطٜكٝا 

،ٕٚا أغاضت إٜطايٝا ع٢ً ططابًؼ َٓص ضبع قطٕ ثاضت نٛت٘ ايٛط١ٝٓ ايس١ٜٝٓ ٚٚقـ ٜساؾع عٔ ٚطٓ٘ ٚزٜٓ٘ َجرلًا 

إ٫ إٔ تطنٝا أؾتػًت باؿطب  ثِ أِْٛ إٍ ا٭تطاى نس ا٭ٜطاٌٜ أْؿؼ ايعطبإضٚح ايععّ ٚايك٠ٛ ٗ 

ّ   ؾهٌ ايؿكٝس ٜٓانٌ ٚسسٙ ٗ إٝسإ ، ٚقُس ب٘ َا ٜعٜس عٔ ث٬خ غٓٛات 1111ايبًكا١ْٝ ايجا١ْٝ غ١ٓ 

ايهبرل٠  ظًسٙ، َٚها٤ ععَ٘ ،ٜٚكٝٓ٘ َع قٛات٘ ايكًًٝ٘ إٔ ٜكٗطايكٛات اٱٜطاي١ٝ ا١ُٕٛٓ أغتطاع خ٬شلا

،ًٜٚشل بٗا اشلعا٥ِ ٚاـػا٥ط ست٢ أضغِ إٜطايٝا ع٢ً طًب ايكًح َع٘ ع٢ً ٜس اـسٜٟٛ ايػابل عباؽ سًُٞ 

 َػٝش١ٝ ع٢ً ؾدل َٔ أضض يًُػًٌُ،ٚأغتُط ٗ دٗازٙ إػتُٝت أقاحل أبسًا زٚي١  ،ؾطؾه٘ قا٬ً٥ إْٞ ٫

  ( .  1)   يٝ٘ اـ٬ؾ١ اٱغ١َٝ٬ ،ؾطؾهٗاسٝح غاؾط إٍ تطنٝا ،ٚعطنت إ ايعا١ٕٝإٍ أخط غٓٛات  اؿطب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 324.325(. قُس ايطٝب ا٭ؾٗب , ،َطدع غابل م1)

  279(. َكطؿ٢ ٖٜٛسٟ , اؿطن١ ايٛط١ٝٓ ٗ ؾطم يٝبٝا , َطدع غابل , م 2)

 (.2/155بػتٛزاضز،َطدع غابل ) (.يٛثط3ٚ)
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ٖٚصا ؾهٝب اضغ٬ٕ ٜأبٔ أٓس ايؿطٜـ ٗ عٓٛإ نبرل ؾٝكٍٛ )مل ٜؿعط باـٛف قًيب 

ؾُٝا عسا إكا٥ب اييت ضظ٥ت بٗا ٗ أؾطاز عا٥ًت٢ َا أؾعطٙ ايٓبأ ايكازع،ٚاـدل ايؿادع ايصٟ 

، َٚجاٍ ايػعا٠ ْكٌ اٍ ا٭ؾام ْعٞ ا٭غتاش ا٭ندل،ٚايػطاز ا٭ظٖط خا١ُ اجملاٖسٜٔ

ايباتط ع٢ً ٖس٣ ايكشاب١ ايهطاّ ٗ ايعكط اؿانط قٞ َآثط ا٭ٚا٥ٌ  إطابطٌ، ايػٝـ

ٗ أٜاّ ا٭ٚاخط ايػٝس أٓس ايؿطٜـ ابٔ ايػٝس ايؿطٜـ ابٔ ايػٝس قُس بٔ ع٢ً ايػٓٛغٞ 

 ؾذٝع١ ايعامل ا٫غ٢َ٬ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚعٔ غًؿ٘ ٚأضناِٖ ٚدعٌ ٗ دٛاض قسغ٘ َأٚاِٖ. إٕ

بٗصا ايطدٌ ايهبرل َٔ ضداي٘،بٌ بٗصا اؾبٌ ايطاغٞ َٔ دباي٘ ٖٞ َٔ اؿٛازخ اييت تؿػٌ 

َهاًْا خاقًا ٗ تاضٜذ َكا٥ب ا٫غ٬ّ ايصٟ أقبح أغين تٛاضٜذ ا٫َِ بإكا٥ب ، ٚإٕ ٖصا 

ايؿكٝس ايعِٛٝ يٛ عاف ٗ ظَٔ ايػًـ ايكاحل ٚأٜاّ ايػعٚات ايعطب١ٝ ٚايؿتٛسات ايعُط١ٜ ٕا 

اْ٘ ٗ شيو ايٛقت يٝككط عٔ َهإ أسس َٔ أٚي٦و اٱبطاٍ ايصٜٔ ْؿطٚا اٱغ٬ّ نإ َه

ٚضؾعٛا يٛا٤ٙ َٔ ْٗط ايطٕٚ  اٍ دساض ايكٌ  ؾُا ٚٓو ٖٚٛ قس داٖس ٖصا اؾٗاز نً٘، 

ٚٚقـ َس٠ عؿطٜٔ غ١ٓ ٗ ٚد٘ زٚي١ َٔ ايسٍٚ ايعٛاّ ٗ عكط زثطت ؾٝ٘ َعامل اؾٗاز ، 

ٜبل َٓٗا إ٫ ضَاز ،  ٚاغتٍٛ ايٝأؽ ع٢ً قًٛب إػًٌُ  ٚاْطؿأت دص٠ٚ اٱغ٬ّ ست٢ مل

سيت سػبٛا نٌ َكا١َٚ يسٚي١ أٚضٚب١ٝ نطبًا َٔ نطٚب اؿُاق١ ، ٚعِ شيو ْٛعِٗ 

 ( 1اؿانط َِٓٗ ٚايباز. ٚأْتؿط ٗ ايطب٢ ٚايٖٛاز )

ٔ َٚع ٖصا ؾإٕ ايػٝس أٓس ايؿطٜـ ايػٓٛغٞ قس أت٢ بدلٖإ غاطع،ٚزيٌٝ قاطع ع٢ً إٔ ؾ١٦ َ

إػًٌُ ٗ قطط ٫ ٜتذاٚظ عسز أًٖ٘ عس٠ ٦َات َٔ ا٭يٛف ّهٓٗا بك٠ٛ اٱضاز٠ ،ٚثبات ايععّ، 

َٚها٤ ايكط١ّ ،ٚإبا٤ ايهِٝ،ٚتطدٝح إع٢ٓ عٔ إاز٠ ٚإٜجاض ايؿطف ع٢ً ايذلف ،ٚاَت٤٬ ايكًٛب 

زٚي١ عسز أًٖٗا ؾٗطًا، باظا٤ 178باٱّإ ، ٚٚقـ ايٓؿٛؽ ع٢ً اعتعاّ ععا٥ِ اٱغ٬ّ إٔ تجبت َس٠ 

اثٓإ ٚأضبعٕٛ ًًَْٝٛا فٗع٠ ظُٝع َا ٖٞ فٗع٠ ب٘ عُٛٝات زٍٚ ايعامل إتُسٕ  شلا َٔ ؾٝايل ايدل 

ٚأغاطٌٝ ايبشط،ٚغٝاضات ايهٗطبا٤،ٚاحملًكات ٗ ايؿها٤ َا ٫ًُو أعِٛ َٓ٘ زٚي١ َٔ ايسٍٚ 

 (1ايكاعس٠ ٗ ايكـ ا٭ٍٚ ٗ ٖايو ا٭ضض )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    326.  325(. قُس ايطٝب ا٭ؾٗب , ،َطدع غابل م1) 

 137م   ّ.1933عاّ   (قُس ضؾٝس ضنا ,  ف١ً إٓاض )اؾع٤ ايجاْٞ /2)
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يكس ْعت آس ايؿطٜـ ضٓ٘ اهلل أغًب ايكشـ ٗ إؿطم اٱغ٬َٞ، بأق٬ّ أنابط ايؿعطا٤ 

ٚقس نتب ايػٝس عبس ايطٓٔ ععاّ ؾك٬ً عٔ سٝا٠ ايػٝس آس ايؿطٜـ ْؿطت٘ دطٜس٠ ايب٬ؽ 

ٗط ايػطا٤ ايكازض٠ َكط ٚقس ق٢ً عًٝ٘ إػًُٕٛ ق٠٬ ايػا٥ب بعس ق٠٬ اؾُع١ ا٫ٍٚ َٔ ؾ

ٙ ٚقايت ف١ً إٓاض:تكاّ ق٠٬ ايػا٥ب ع٢ً ايععِٝ ا٫غ٬َٞ اجملاٖس 1111قطّ ؾاؼ١ غ١ٓ 

ايعِٛٝ،ٚإطؾس ايؿٗرل، ايػٝس أٓس ايؿطٜـ ايػٓٛغٞ ٗ ْٝع إػادس اؾاَع١ ٗ 

ايكططإكطٟ،ٚغا٥ط  ا٭قطاض اييت بًػتٗاايسع٠ٛ إٍ ٖصٙ ايك٠٬ َٔ َهتب إ٪ُط اٱغ٬َٞ 

ايكسؽ ايؿطٜـ، غتهٕٛ ٖصٙ ايك٠٬ ٖتاظ٠ َع٢ٓ مل ٜػبل شلا ْٛرل ٗ َج٬ٝتٗا َٔ  ايعاّ ٗ

ق٠٬ ايػا٥ب اييت ٜكُٝٗا إػًُٕٛ ٗ بعض ا٫قطاض عٓسَا ّٛت عِٛٝ َٔ عُٛا٤ ا٫غ٬ّ ٗ 

عًُ٘ ايٛاغع ٚعًُ٘ ايٓاؾع،٫باتكاف  ايػٝس ايػٓٛغٞ بؿطف اؿػب ٫ٚ باؾتٗاضٙ بايك٬ح 

ٚا٫سػإ،٫ٚ باؾاٙ  اْ٘ إعطٚف ٗ ايعًِ ٚايعٌُ ٚا٫ضؾاز ٚا٫ق٬ح،ٚايدلٚايتك٫ٚ،٣َٛه

ايعطٜض ايصٟ ْاي٘ بتكًٝسٙ غٝـ ايبٝع١ يًػًطإ قُس اـاَؼ،ٚاْعاّ ايػًطإ عًٝ٘ بًكب ايٛظاض٠ 

أٍٚ عامل َطؾس َعِٗ ؼ٢ً بٗا،نُا تكسّ آْؿًا؛بٌ ُتاظ ٖصٙ ايك٠٬  ٚايٓٝؿإ إطقع،ؾهإ

دٌ ايعِٛٝ بعٌُ ي٘ ٖٛ ايصٟ مت ب٘ نُاي٘ ٖٚٛ اؾٗاز َاي٘،ْٚؿػ٘ ٗ غبٌٝ اهلل ع٢ً ٖصا ايط

إٍ ب٬ز  دطا٤ ٖصا اؾٗاز َٔ ٖذطت٘ ا٭ٍٚ َطٙ ََٔٛ٘،ٚٚطٓ٘،َٚا آٍ إيٝٗا عٔ زٜٓ٘،ٚق زؾاعًا

ايذلى ٚتعصض ضدٛع٘ اٍ ٚطٓ٘،ٚتعصضإقاَت٘ ٗ غٛض١ٜ،َٚكط ٚٗ نٌ قطط إغ٬َٞ خانع يٓؿٛش 

 (1) عُاض١ٜ ايجايج١ احملاضب١ يٲغ٬ّايسٍٚ ا٫غت

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . 14(. قُس ضؾٝس, َطدع غابل, م1)   
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 9191.  9199يعارن انغسو فً يُاطك شرق نٍبٍا فً انفترة 

 

 ٍٛ طدلم. . سطن١ اؾٗاز س-

 ّ . 1411أنتٛبط  72َعطن١ طدلم 

 ّ 1411زٜػُدل  77َعطن١ ايٓاٚٛض٠

 ّ 1417َاضؽ  11َعطن١ إٓٝكٌ

 . زٚض أٖايٞ َٓطك١ طدلم أثٓا٤ ا٫ست٬ٍ اٱٜطايٞ  .-

 

 . سطن١ اؾٗاز ٗ َس١ٜٓ زض١ْ. -

 -ّ : 1411زٜػُدل  11َعطن١ ايعب٘

 ّ  1417انتٛبط  83َعطن١ غٝسٟ عبس اهلل ايجا١ْٝ . 

 .  1411َعطن١ غٝسٟ أنطِٜ ايكطباع . أبطٌٜ 

 . سطن١ اؾٗاز ٗ َس١ٜٓ بٓػاظٟ. -

 ّ . 1411َعطن١ دًٝا١ْ . 

 . 1411. ْٛؾُدل  72َعطن١ ايهٜٛؿ١ٝ . 

 . 1411زٜػُدل  11َعطن١ بٓػاظٟ 

 : 1417َاضؽ  11َعطن١ ايٓدًتٌ 
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 تمهيد 
ٕعاضى اؿطب١ٝ ٚأقٛاٖا , ٚقس زاضت ٖصٙ إعاضى ٗ إٛاقع يًٝبٝا أعٓـ ا ا٫ٜطايٞؾٗست إطس١ً ا٭ٍٚ يًػعٚ 

ايط٥ٝػ١ اييت تعطنت يًػعٚ , ٚؾاضى ؾٝٗا أبٓا٤ ايؿعب ايصٜٔ تٓازٚا يًهؿاح ٚأقبًٛا ع٢ً إعاضى َٔ نٌ 

 سسب ٚقٛب . 

انتٛبط ناْت ؾطق١ َٔ ا٭غطٍٛ ا٭ٜطايٞ تهطب َس١ٜٓ طدلم ٚسكْٛٗا ايبػٝط١ , ٚناْت طدلم  7ؾؿٞ 

بكع١ َٔ تطاب يٝبٝا وتًٗا ا٭ٜطايٕٝٛ سٝح قسضت ا٭ٚاَط إٍ اؿ١ًُ بإبازض٠ إٍ است٬شلا بايٓٛط إٍ  أٍٚ

َا ُجً٘ َٔ أ١ُٖٝ ع٢ً ايػاسٌ ايؿطقٞ َٔ يٝبٝا ٚقس اٖتُت إٜطايٝا بإٛاقع اشلا١َ ايكطٜب١ َٔ اؿسٚز 

ست٢ ٚقٍٛ ايكٛات إدكك١ ٭ست٬ٍ  ايؿطق١ٝ "طدلم" ٚقس ْعيت بطدلم ٚسس٠ عط١ٜ اغتٛيت ع٢ً إس١ٜٓ

َكاتٌ بكٝاز٠  788ٚتهْٛت ٖصٙ اؿ١ًُ َٔ ٔؼ بٛاضز سطب١ٝ ٚغؿ١ٓٝ إغتط٬ع ٚططازٜٔ ع٢ً َتٓٗا  طدلم

اؾٓطاٍ إًّٝٝٛ ٚتٛدٗت مٛ طدلم ٭ست٬شلا ٚعٓسَا َطت ٖصٙ ايكٛات َس١ٜٓ زض١ْ قكؿتٗا بايكٓابٌ ثِ 

٤ أستٝاطٞ يتأٌَ اؿسٚز ايؿطق١ٝ َٔ أستُاٍ ؼطى عطٟ َٔ ٚاقًت غرلٖا مٛ طدلم ٭ست٬شلا نأدطا

داْب ا٭تطاى اٚ ا٭لًٝع ع٢ً تًو إٓاطل , بسات ايػؿٔ ا٭ٜطاي١ٝ بككـ إس١ٜٓ ٗ ايطابع َٔ ؾٗط 

َكاتٌ ثِ ْعيت ايكٛات  18بعس أْصاض اؿا١َٝ ايذلن١ٝ اييت ناْت بٗا , ٖٚٞ ٫تعٜس عٔ  1111أنتٛبط 

 (1). ٕس١ٜٓ ٗ ايجأَ َٔ ْؿؼ ايؿٗط ا٭ٜطاي١ٝ إٍ ا

ضدعت بعض ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ اييت ناْت قس نطبت سكاضًا سٍٛ طدلم إٍ زض١ْ  1111انتٛبط  16ٗ 

ٚؾطعت ؾٛض ٚقٛشلا إٍ ؾٛاط٧ َس١ٜٓ زض١ْ بككؿٗا بعسَا ضؾهت اؿا١َٝ ايذلن١ٝ ا٭غتػ٬ّ ٚناْت 

و ٚقس أغتُط ايككـ ست٢ أْػشبت اؿا١َٝ ايذلن١ٝ اؿا١َٝ تتأيـ َٔ ١٦َ دٓسٟ ْٛاَٞ بكٝاز٠ ْٛٝـ ب

ؼت ايككـ ْٚتٝذ١ ٭غتبػاٍ اٖايٞ َس١ٜٓ زض١ْ مل ٜػتطع ٖصا ا٭غطٍٛ إْعاٍ قٛات٘ إٍ ايدل ا٭بعس إ 

َكاتٌ ٚبصيو مت إست٬ٍ َس١ٜٓ زض١َْٚذطز إْعاشلا أخصت تبين  1188ٚقً٘ أَساز َٔ قٛات دسٜس٠ قٛاَٗا 

َٔ ٖذّٛ اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ ناْٛا ٜتذُعٕٛ دٓٛب إس١ٜٓ ٗ "عٌ بَٛٓكٛض" ٚشيو اؿكٕٛ سٛشلا يتأَٝٓٗا 

 ( 1)أغتعسازأ يًذٗاز . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  61(. غطٜؿٝتـ , َطدع غابل. اؾع٤ ا٭ٍٚ    , م. 1

  66, 61, 61بل , م, (. دٝٛيٝيت , َطدع غا1)
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ٚبعس إ استٌ ا٭ٜطايٕٝٛ َس١ٜٓ زض١ْ ٚغٝططٚا عًٝٗا زٕٚ إغتكطاض يتًو ايػٝطط٠ ٗ ٌٚ عًُٝات 

ايهط ٚايؿط اييت ٜكّٛ بٗا اجملاٖسٕٚ َٔ ٚقت ٭خط إٍ غرل شيو َٔ قطع ا٭َسازات ع٢ً ايكٛات 

بٛاضز  81ٟ سٝح ناْت تهِ ا٭ٜطاي١ٝ ناْت إٜطايٝا قس دٗعت ١ًٓ أخط٣ بكٝاز٠ اؾٓطاٍ "أٚبط

با٭ناؾ١ إٍ ٔؼ غؿٔ , ٚأًٜٝٓا ,ٚضَٚا , ْٚابٛيٞ ،  اعُاٌْٜٛ , ٚضهٝٓٝهتٛض " ؾٝ -سطب١ٝ ٖٞ :

 18,  888ؾشٔ ٚظٚاضم طٛضبٝس نُا ناْت تكشب ٖصا ا٭غطٍٛ مثاْٞ بٛاضز ند١ُ ع٢ً َتٓٗا 

٠ ا٭َرلاٍ بطٜه٫ٛٚبسأت ضسًتٗا دٓسٟ َٔ ايكٛات ايبشط١ٜ با٭ناؾ١ إٍ إ٪ٕ ٚايعتاز اؿطبٞ بكٝاز

َٔ ْابٍٛ ظٓٛب إٜطايٝا ست٢ ٚقًت ؾٛاط٧ َس١ٜٓ بٓػاظٟ َٚذطز ٚقٛشلا أْصض قا٥سٖا اؿا١َٝ 

٭ْصاض٠ٚأغتعسٚا  ايذلن١ٝ ٚإٛاطٌٓ ايصٜٔ ناْٛا بإس١ٜٓ با٭غتػ٬ّ أٚ ايككـ ؾطؾهٛا اٱشعإ

انتٛبط  11طايٞ َٔ ايبشط َٔ قباح ّٜٛ ّٜٛ يًُٛاد١ٗ ٚقس بسا قكـ إس١ٜٓ َٔ غؿٔ ا٭غطٍٛ ا٭ٜ

ٚأغتُط َتٛاق٬ً ست٢ إػا٤ ٚناْت تطز عًٝ٘ َطانع زؾاع إس١ٜٓ بإجٌ ٚقس ُهٓت ايكٛات  1111

ا٭ٜطاي١ٝ َٔ ايٓعٍٚ إٍ ايدل َٓطك١ دٛيٝا١ْ ؾتكس٣ شلا اجملاٖسٕٚ ٚا٭تطاى ٗ شيو ايّٝٛ , ٚزاضت 

ٚناز اجملاٖسٕٚ ٜػٝططٕٚ ع٢ً إٛقـ ي٫ٛ تسخٌ َساؾع ا٭غطٍٛ بٌ ايططؾٌ ايعسٜس َٔ إٛادٗات 

اييت قكؿت اجملاٖسٜٔ ٚأْعاٍ قٛات إناؾ١ٝ مل ُهٔ اجملاٖسٜٔ َٔ َٛاق١ً ايتكسٟ  ا٫ٜطايٞ

 (1قأْػشبٛا إٍ خاضز إس١ٜٓ ٚشيو َٔ أدٌ تِٓٛٝ ايكؿٛف ٚإعاز٠ ايهط ع٢ً تًو ايكٛات )

تتابعت بعس  ثِّ  1111تِٗ ع٢ً َٛاقع ايػعا٠ ٗ ؾٗط أنتٛبط ٚقس بسأ اجملاٖسٕٚ ٗ ؾٔ أٍٚ ٖذُا

ٚغرلًا َع اـط١ ،  ٗ َٓتكـ ْٛؾُدل َٔ ْؿؼ ايػ١ٓ  شيو إعاضى ايهاض١ٜ ٚاشلذُات ايعٓٝؿ١

ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ايطا١َٝ إٍ أست٬ٍ إٛاقع اشلا١َ ع٢ً ايػاسٌ ايًٝيب , مت أْعاٍ قٛات إٜطاي١ٝ ٗ 

ّ ٚناْت قطع ا٭غطٍٛ ا٭ٜطايٞ قس ٚٗطت أَاّ ؾٛاط٧ زض١ْ َٓص  1111َٔ عاّ  زض١ْ ٗ ْؿؼ ايؿٗط

ٚقاّ ٖصا ا٭غطٍٛ بككـ إس١ٜٓ ٚتسَرل إٛاقع ايسؾاع١ٝ بٗا بعس إٔ زعا   بسا١ٜ اؿ١ًُ ع٢ً يٝبٝا .

ثِ ْعيت بعض ٚسسات َٔ ايبشط١ٜ ٚاستًت إس١ٜٓ ٚناْت ا٫غتػ٬ّ اؿا١َٝ ايذلن١ٝ ايبػٝط١ إٍ 

إس١ٜٓ ٚؼكٓٛا بإطتؿعات اؾب١ًٝ اييت تؿطف عًٝٗا ٚقس  َٔا١َٝ ايذلن١ٝ ٚاجملاٖسٕٚ قس خطدٛا اؿ

ٗ ْطام نٝل , ٚايكٝاّ بأعُاٍ زؾاع١ٝ نبرل٠ يكس  ا٫مكاضع٢ً  ا٫ٜطاي١ٝأضغُٛا بصيو ايكٛات 

 (1)اشلذُات إتتاي١ٝ اييت أخصٚا ٜتعطنٕٛ شلا ٚاييت نإ ٜؿٓٗا اجملاٖسٕٚ . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  66, 61, 61(. دٝٛيٝيت , َطدع غابل , م, 1)

  .  65,  63(. دٝٛيٝيت. َطدع غابل , م 1)
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ٚقاّ ٖصا ا٭غطٍٛ بككـ إس١ٜٓ ٚتسَرل إٛاقع ايسؾاع١ٝ بٗا بعس إٔ زعا اؿا١َٝ ايذلن١ٝ ايبػٝط١ إٍ 

تًت إس١ٜٓ ٚناْت اؿا١َٝ ايذلن١ٝ ٚاجملاٖسٕٚ قس ثِ ْعيت بعض ٚسسات َٔ ايبشط١ٜ ٚاس ا٫غتػ٬ّ

 ا٫ٜطاي١ٝإس١ٜٓ ٚؼكٓٛا بإطتؿعات اؾب١ًٝ اييت تؿطف عًٝٗا ٚقس أضغُٛا بصيو ايكٛات  َٔخطدٛا 

ٗ ْطام نٝل , ٚايكٝاّ بأعُاٍ زؾاع١ٝ نبرل٠ يكس اشلذُات إتتاي١ٝ اييت أخصٚا  ا٫مكاضع٢ً 

 (1)اجملاٖسٕٚ .  ٜتعطنٕٛ شلا ٚاييت نإ ٜؿٓٗا

ٚناْت زض١ْ ٗ ٖصٙ ايؿذل٠ َػطسًا يهجرل َٔ إعاضى اشلا١َ ايهرل٠ اييت دطت ٗ اٚاغ٘ ؾٗط ْٛؾُدل 

ّ  1111غبتُدل  17ّ َٚٔ أؾٗط َعاضى زض١ْ اييت دطت َعطن١ َعطن١ غٝسٟ عبس اهلل  1111

 ت٢ إبطاّ قًح يٛظإ . ّ , ٚقس أغتُطت اؿطب ٗ َٓطك١ زض١ْ س 1111غبتُدل  18َٚعطن١ قكط ايًي 

زض١ْ باعتباض َطنعٖا ايبشطٟ اشلاّ ع٢ً ايػاسٌ  است٬ٍٜعًكٕٛ أ١ُٖٝ خاق١ ع٢ً  اٱٜطايٕٝٛٚنإ 

 إٔايًٝيب , ٖٚٞ ُجٌ ٗ خططِٗ َؿتاسًا يًكعٛز إٍ اؾبٌ اـهط ٚايتٛغٌ ٗ إٓاطل ايؿطق١ٝ ا٭

 . ( 1كٝل ٖصا اؿًِ )إكا١َٚ ايبطٛي١ٝ اييت أبساٖا ايٛطٕٓٝٛ قس عاقتِٗ عٔ ؼ

ّ ناْت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ تٓعٍ عٓس ايؿاط٧ ايطًَٞ إعطٚف "دًٝا١ْ " ٖٚٛ ا٭غِ  1111ٚٗ أنتٛبط 

 ايصٟ عطؾت ب٘ أٜهًا إعطن١ ا٭ٍٚ اييت دطت نس ايػعا٠ . 

٢ ٚناْت بٓػاظٟ َٔ ا٭ٖساف ايط٥ٝػ١ٝ يًش١ًُ ا٭ٜطاي١ٝ ع٢ً يٝبٝا , ؾُا ناز ٜتِ إع٬ٕ اؿطب عً

تطنٝا , ست٢ بازضت إٜطايٝا إٍ سؿس اؿ١ًُ اـاق١ ببٓػاظٟ ٚٚقًت اؿ١ًُ إٍ ؾٛاطٞ بٓػاظٟ 

ٚقاَت ايػؿٔ اؿطب١ٝ بايتُٗٝس يعًُٝات ايٓعٍٚ  , ْٚعيت إٍ ايدل ٚسسات َٔ ايبشط١ٜ , ثِ تًتٗا اؾٝٛف 

ٚيهٔ اجملاٖسٜٔ مل  ايدل١ٜ ٚساٚيت ع٢ً ايؿٛض إست٬ٍ أٚغع ضقع١ َٔ ايػاسٌ , ٚإقا١َ ايكٛاعس بٗا

ّهٖٓٛا َٔ ؾطق١ ؼكٝل خطتٗا إش ْؿبت إعاضى بِٝٓٗ ٚبٌ ا٭ٜطايٌٝ َٓص ايًشٛات ا٭ٍٚ يًٓعٍٚ  

عؿط٠ ا٭ف  –ٚؾكًا يًُكازض ا٭ٜطاي١ٝ –أخص اجملاٖسٕٚ ٜتذُعٕٛ َٔ ْٝع أما٤ بطق١ ست٢ بًؼ عسزِٖ 

إٛغٛع١ ايعػهط١ٜ ا٭ٜطاي١ٝ عٔ ا٭غًٛب  ٚناْٛا ٜعسٕٚ ايعس٠ يًكٝاّ بٗذّٛ ؾاٌَ ع٢ً ايعسٚ ٚتكٍٛ

ايصٟ أتبع٘ اجملاٖسٕٚ ٗ َعاضى اؾٗاز ا٭ٍٚ اددل ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ع٢ً ايذلادع ٚضَا نإ ٖصا 

ا٭غًٛب َػاعس٠ ايكٝاز٠ ايذلن١ٝ , ٚخ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ قاَت ايػؿٔ اؿطب١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ بككـ ايعسٜس 

 ( .١1 ٚغٛاْٞ عجُإ ٚطًُٝج١ ٚتٛنطٙ )َٔ إٛاقع يًُذاٖسٜٔ َجٌ ايهٜٛؿٝ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  16.  11, م  1695طداْٞ , ططابًؼ . قُس َكطؿ٢ باظا١َ , ايعسٚإ , َٓؿٛضات َهتب١ ايؿ (1)

 . 65,  63, م . دٝٛيٝيت. َطدع غابل  (1)

  .  16،  16. قُس َكطؿ٢ باظا١َ ، َطدع غابل ،  (6)
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  :حركت انجهاد حىل طبرق 
 

تعتدل طدلم َٔ إٛاقع اؿطب١ٝ اشلا١َ ع٢ً ايػاسٌ ايًٝيب َٚٔ إٛاْٞ ايطبٝع١ اييت نإ شلا ؾإٔ , ٗ ناؾ١ 

طدلم ٖسؾًا ض٥ٝػًٝا يًش١ًُ اؿطٚب اؿسٜج١ اييت دطت ع٢ً ا٭ضض ايًٝب١ٝ ٚنإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تهٕٛ 

ا٭ٜطاي١ٝ ٚقس بازض ا٭ٜطايٕٝٛ إٍ َٗا١ْ ٖصٙ إس١ٜٓ بككس ايػٝطط٠ عًٝٗا ٚأؽاشٖا قاعس٠ ض٥ٝػ١ 

يعًُٝاتِٗ اؿطب١ٝ ٗ إٓاطل ايؿطق١ٝ إتا١ٔ يًشسٚز ٚتأنٝس غٝازتِٗ عًٝٗا , خٛؾًا َٔ َبازض٠ ا٭لًٝع 

ٜطاي١ٝ َعاضنٗا ا٭خط٣ ع٢ً ايػاسٌ ايًٝيب بأ٭ناؾ١ إٍ أ١ُٖٝ إٛقع إٍ أست٬شلا أثٓا٤ أْؿػاٍ ايكٛات ا٭

ٚانشًا َٔ   وٗ ايػٝطط٠ ع٢ً اؿسٚز ايؿطق١ٝ َٚٓع تٗطٜب ا٭غًش١ ٚا٭َسازات إٍ اجملاٖسٜٔ ٜٚبسٚ شي

 (1)ػهطٟ ٕس١ٜٓ طدلم َع بسا١ٜ ايػعٚٚاييت تبٌ ايٛنع ايع *  1  خ٬ٍ اـطٜط١ ضقِ

سطن١ اؾٗاز سٍٛ َٓطك١ طدلم إٔ ضداٍ ايكبا٥ٌ ايكاط١ٓ ٗ ٖصٙ إٓطك١ ٚنٛاسٝٗا  ٚضز ٗ تِٓٛٝٚقس 

ٗ تًو  اغذلاتٝذٝاقسَت إٍ َعػهط إسٚض* يتٗادِ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٗ إس١ٜٓ اييت أؽصتٗا َطنعًا 

 1111َٔ أنتٛبط  7إٓطك١ َٔ ؾطم يٝبٝا , ٕا شلا َٔ أ١ُٖٝ عػهط١ٜ , ٚقس أستًتٗا ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ّٜٛ 

ّ ؾدطدت َٓٗا إؿطظ٠ ايذلن١ٝ إٍ غطب إس١ٜٓ يتٛاقٌ ايهؿاح ,  1111أنتٛبط  6ّ ثِ ْعيت بٗا ّٜٛ 

نُا سسخ ٗ نٌ َٔ بٓػاظٟ ٚزض١ْ ٖصٙ إؿطظ٠ اييت مل ٜتذاٚظ عسزٖا عؿطٜٔ َكات٬ً , سٝح أغػت 

از نس أٜطايٝا َٚٔ مثطات ٖصا َعػهط إسٚض ايصٟ نإ َطنعًا ٭يتكا٤ إتطٛعٌ ٚأعسازِٖ يًذٗ

ا٭غتعساز ايعسٜس َٔ إعاضى اشلا١َ اييت أثبت ؾٝٗا ايًٝبٕٝٛ ضٚح ايت٬سِ ٚايٓهاٍ َٔ أدٌ ٖصا ايٛطٔ َٚٔ 

  -أِٖ ٖصٙ إعاضى :

 :و  9199أكتىبر  2:يعركت طبرق 

يت ؼكٓت َس١ٜٓ بعس ػُع إتطٛعٌ َٔ ايكبا٥ٌ اجملاٚض٠ بس٩ٚا بأٍٚ ٖذّٛ ع٢ً ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ اي

طدلم ٚقس أغتطاع اجملاٖسٕٚ ؼكٝل ْكط نبرل َشاقط٠ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ زاخٌ سكْٛٗا , نُا 

فاٖس قطع خطٛٙ ا٭تكاٍ بٌ طدلم ٚايػًّٛ , ٚمل ٜٓكص  188ساٚيت فُٛع١ َٔ اجملاٖسٜٔ تبًؼ 

 ( 1)  َكاتٌ 788ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ضغِ نجط٠ عسز أؾطازٖا ايبايؼ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 151 م .   ٗ إًشل 1*. اْٛط اـطٜط١ ضقِ 

  39,  35, َطنع اؿهاض٠ ايعطب١ٝ , ايكاٖط٠ , م  1661- 1611(. ضؾعت عبس ايععٜع ٚآخط , تاضٜذ اؾٗاز ايًٝيب نس ايػعٚ ا٭ٜطايٞ 1) 

 ؼٝ٘ بٗا خٝاّ اجملاٖسٜٔ نِ عٔ طدلم  11ط ٚتبعس َذلًا عٔ غطح ايبش 63*. َعػهط إسٚض. ٖٛ عباض٠ عٔ ٖهب١ أضتؿاعٗا 

  .  633(. خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل , م 1)
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إٝٓا٤ يسعِ ٚضغِ سساث١ أغًشتٗا بايٓػب١ يػ٬ح اجملاٖسٜٔ غ٣ٛ تسخٌ ايػؿ١ٓٝ ايبشط١ٜ "آْؿا" إطابط١ ب

ايكٛات ايدل١ٜ ٚتػط١ٝ ؼطناتٗا , نُا أنططت قٝاز٠ ٖصٙ ايكٛات إٍ دًب إعٜس َٔ ايسعِ ايبؿطٟ 

  ٚاؿطبٞ إٍ طدلم ست٢ ّهٔ شلا فاب١ٗ اجملاٖسٜٔ .

فاٖسٜٔ ٚدطح أنجط َٔ شيو ٚغك٘ عسز َٔ ا٭ٜطايٌٝ بٌ قت٢ً  18ٚقس أغتؿٗس بٗصٙ إعطن١ سٛايٞ 

اٖسٕٚ ٚبعض إعسات ايعػهط١ٜ , ٚقس أتهح يًكٛات ا٭ٜطاي١ٝ بعس ٖصٙ إعطن١ إٔ ٚدطس٢ ٚغِٓ اجمل

اجملاٖسٜٔ غٝتكسٕٚ يتكسَٗا ٗ أٟ أػاٙ ٚأٟ بكع١ سًت بٗا َٔ ايذلاب ايًٝيب , ٚإ غعِٖٚ مل ٜهٔ غ٬ًٗ . 

(1) 

 :و  9199دٌسًبر  ::يعركت انُاظىرة 

اؾٓٛب أستًت٘ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ يذلاقب َٓ٘ ؼطنات  ايٓاٚٛض٠ َٛقع َطتؿع ٜؿطف ع٢ً َٝٓا٤ طدلم َٔ

ايؿذاع١ ٚا٭قساّ  اجملاٖسٜٔ ٗ اؾاْب إكابٌ يًُس١ٜٓ , عطف عٔ ايًٝبٌٝ خ٬ٍ ؾذل٠ ايػعٚ ا٭ٜطايٞ

ؾِٗ ٫ّتٓعٕٛ عٔ ايصٍ ٚايعطا٤ ٗ غبٌٝ ايٛطٔ , أتكٌ َكطؿ٢ نُاٍ َؿا٥ذ ايكبا٥ٌ ايصٜٔ ػُعٛا 

ِْٚٛ خط١ ٕهاؾش١ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ بككس  1111ٗطٟ أنتٛبط ْٚٛؾُدل خ٬ٍ ؾ َعػهط إسٚض

  أخطادِٗ َٔ إس١ٜٓ اٚ ايتهٝٝل عًِٝٗ 

ٗ ٖصٙ ا٭ثٓا٤ مت تٛظٜع ا٭غًش١ ع٢ً إتطٛعٌ ٚبسأ ا٭غتعساز يًُعطن١ ٚػُع اجملاٖسٕٚ يتٓؿٝص 

إٍ َطتؿع ايٓاٚٛض٠ ُٚهٓٛا  فاٖس ٗ ايبسا١ٜ ٚتٛد٘ ٫ٖٛ اجملاٖسٕٚ 188خط١ اشلذّٛ ؾبًؼ عسزِٖ 

َٔ تؿتٝت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ اييت ناْت تبين سكًْٛا سٍٛ إطتؿع ٚبسأ ٖصا اشلذّٛ عٓس ايؿذط َٔ ّٜٛ 

إعطن١  ٚنإ ايؿٝذ َدلٟ بٔ ٜاغٌ قس ٚنع أغذلاتٝذ١ٝ قه١ُ شلصا اشلذّٛ سٝح باغت ايكٛات 

ٓطك١ ٚأَط اجملاٖسٜٔ باٯ ٜطًكٛا ايٓاض ست٢ ا٭ٜطاي١ٝ اييت ناْت َُٓٗه١ ٗ بٓا٤ اؿكٕٛ سٍٛ إ

ٜأشٕ شلِ ٚسسخ إ خطز اسس اؾٓٛز ا٭ٜطايٌٝ ؾطَاٙ أسس اجملاٖسٜٔ بطقاق١ ؾأضزت٘ قت٬ًٝ , ؾأؾعط 

بك١ٝ اؾٓٛز ا٭ٜطايٌٝ بٗذّٛ اجملاٖسٜٔ ؾأطًكٛا ايٓاض عًِٝٗ ْٚؿبت إعطن١ , ٚنإ َدلٟ بٔ ٜاغٌ 

ؾٗٝسًا نإ  11هباٙ  ي٘ ع٢ً ا٭ٜتكسّ ؾأقٝب ٚأغتؿٗس َٔ بٌ ٜتكسّ اجملاٖسٜٔ ضغِ ؼطٜض اي

َِٓٗ َٛغ٢ ٖٜٛسٟ ٚعبسايهطِٜ لِ ٚأْتٗت إعطن١ بعس إ ططزت ايكٛات ايكٛاتا٭ٜطاي١ٝ َٔ ٚازٟ 

  ( 1)اؾساض١ٜ إٍ ٚازٟ ضنب١ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 633س ايتًٝػٞ , َطدع غابل , م (. خًٝؿ١ ق1ُ) 

  .  639. خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل , م (1)
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ضغِ ايٓذس٠ اييت قسَت ٕػاعستٗا َٔ َس١ٜٓ طدلم ٚؾهط َكطؿ٢ نُاٍ ٗ إقتشاّ يٛا٤ ايكٛات 

َكاتٌ بعس  ٫1888تتعس٣  ا٭ٜطاي١ٝ إٛدٛز٠ بطدلم يهٓ٘ ضأ٣ إٔ قٛات٘ ناْت ق١ًًٝ ايعسز سٝح أْٗا

قسّٚ ايٓذسات َٔ إتطٛعٌ ٚاْٗا ق١ًًًٝ ايعتاز يصيو ضدع ٚأعسٍ عٔ ؾهطت٘ ٚقس أغؿطت ٖصٙ 

إعطن١ عٔ أْتكاضاجملاٖسٜٔ أَا اـػا٥ط ؾكس أختًؿت إكازض ٗ ؼسٜسٖا ؾتكٍٛ إكازض ا٭ٜطاي١ٝ 

ٔ بٌ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٜٚكٍٛ اسس دطوًا َ 18إ خػا٥طٖا ُجًت ٗ َكتٌ نابطٌ ٚٔػ١ دٓٛز ٚ

دٓسٟ ٜٚ٪نس َع شيو بكٛي٘ " إٔ زّ اؾٓٛز  788اجملاٖٗسٜٔ إ عسز ايكت٢ً َٔ ا٭ٜطايٌٝ بًؼ 

ا٭ٜطايٌٝ بكٞ ٗ غاس١ إعطن١ نُصابح اؿٝٛاْات " ٚعًٝ٘ ؾإٔ قت٬ِٖ ناْٛا نجرلٜٔ أَا خػا٥ط 

ٔ بِٝٓٗ إدلٟ قا٥س إعطن١ ٚقس أؾذلنت إطأ٠ ؾٗٝس َ 11فاٖسًا دطوًا ٚ 88اجملاٖسٜٔ ؾكس بًػت 

ايًٝب١ٝ ٗ ٖصٙ إعطن١ ؾؿذعت اجملاٖسٜٔ ًٚٓت شلِ ايعاز ٚإا٤ نُا غِٓ اجملاٖسٕٚ عسزًا َٔ 

ايبٓازم ٚنُٝات ٖا١ً٥ َٔ ايصخرل٠ ٚإعسات ايعػهط١ٜ ا٭خط٣ ٚقس ؼٍٛ اجملاٖسٕٚ بعس إعطن١ إٍ 

ح تؿكسٚا بعهِٗ بعهًا ؾؿكسٚا " أبا ضدب بٔ قاحل " أسس ضؾاقِٗ " سكؿ١دعٝس٠ " أٟ نٗـ دعٝس٠ سٝ

  ( .1ؾطدعٛا يًبشح عٓ٘ بػاس١ إعطن١ ؾٛدسٚٙ دطوًا ؾعازٚا ب٘ إٍ َعػهط اجملاٖسٜٔ ٕعاؾت٘ )

ٚقعت َعطن١ غكٝؿ١ طدلم ؾؿٞ ٖصٙ إعطن١ ٚاقًت قٛات اجملاٖسٜٔ  1111زٜػُدل  16ٚٗ ّٜٛ 

 ١ٝ سٍٛ طدلم ُٚهٓت َٔ قاقطتٗا زاخٌ إس١ٜٓ َٚٓعتٗا َٔ اـطٚز . أقتشاّ إعػهطات ا٭ٜطاي

ٚقس اْتكٌ َكطؿ٢ نُاٍ إٍ زض١ْ ٚسٌ قً٘ أزِٖ باؾا اؿًيب َعػهط طدلم ٚنإ ا٭خرل قس 

ٚدس أغتعسازًا نبرلًا َٔ اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ ػُعٛا سٍٛ َعػهط إسٚض إصنٛض غابكًا ٚبكٞ ٜٓتٛط 

ٜٓاٜط  1ت٢ ؽطز يٝكطسّ بٗا ٕٚا طاٍ أْتٛاضٙ بعح إٍ قا٥سٖا بطدلم ضغاي١ ّٜٛ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ س

ّ دا٤      ؾٝٗا :" أْا قا٥س عػانط َٓطك١ طدلم يصيو يٞ اؿل إٔ أقٍٛ يهِ إٔ أضزمت  1111

احملاؾ١ٛ ع٢ً ايؿطف ايعػهطٟ , ًٜعّ إٔ ؽطدٛا َٔ َا أْتِ ؾٝ٘ ٚتكاتًٛا عػانط ايعطب ايؿذعإ , 

طٜسٕٚ اؿطب ٗ نٌ ؿ١ٛ َٚٗاْتهِ نٌ ّٜٛ بأقذلابِٗ َٔ خطٛطهِ ٚيهٓين ايصٜٔ ٜ

٫أتطنِٗ ٜعطنٕٛ اْؿػِٗ ب٬ ؾا٥س٠ ؾإٔ أضزمت ؾتح ايبًس ؾٝذب إٔ ؽطدٛا َٔ خطٛٙ ايسؾاع 

 ( 1ٚتٓاظيْٛٓا ٚاْين َٓتٛط خطٚدهِ ٜادٓاب ايكا٥س َٚػتعس ٭غتكبايهِ ع٢ً ايٛد٘ اي٥٬ل )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  36،  31, َطنع اؿهاض٠ ايعطب١ٝ , ايكاٖط٠ , م  1661- 1611(. ضؾعت عبس ايععٜع ٚآخط , تاضٜذ اؾٗاز ايًٝيب نس ايػعٚ ا٭ٜطايٞ 1)

 .  51(. ضؾعت عبس ايععٜع , َطدع غابل, م 1)
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ٖٚهصا ؾأْ٘ اعط٢ ٗ ٖصٙ ايطغاي١ عس٠ إٜهاسات تٛٗط ؾذاع١ اجملاٖسٜٔ ٚأغتعسازِٖ يًتهش١ٝ 

يتُػو غٓاقِٗ اعًٓت عٔ تكُُِٝٗ ع٢ً َٓاظي٘ ايعسٚ ٚايعٌُ ع٢ً ططزٙ ؾأددلٚا ا٭ٜطايٌٝ ع٢ً اٚ

ّ دطت َعطن١ ٚازٟ بسا٠ٚ ٚناْت ٖصٙ إعطن١ ْتٝذ١ َبازض٠  1111ٚٗ ؾدلاٜط ٚعسّ اـطٚز َٓٗا  

ض٠ ٚقس فاٖسًا ع٢ً َعػهط ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝبايٓااٚٛ 68قاَت بٗا فُٛع١ َٔ اجملاٖسٜٔ عسزٖا 

أغتُطت إعطن١ عس٠ غاعات ساٍٚ ا٭ٜطايٕٝٛ تطٜٛكِٗ ٕٚا ؾعط اجملاٖسٕٚ بصيو أخصٚا ٗ 

 ا٭ْػشاب ؾطزًا ؾطزًا ٚأثٓا٤ ا٭ْػشاب ايؿطزٟ قاّ ايباقٕٛ بأط٬م ايٓاض بهجاؾ١ ست٢ ٫ٜؿعطا٭ٜطايٕٝٛ

يتدطٝ٘ ٚايتهتٝو ا*  1ْٝعًا , ٚتبٌ اـطٜط١ ضقِ  بأْػشابُٗٛأغتُطٚا ع٢ً شيو ست٢ أْػشبٛا

 ( 1ايصٟ ْؿصٙ اجملاٖسٕٚ خ٬ٍ ٖصٙ إعطن١ . )

 :و  :919يارش  99يعركت انًٍُصم 

ّ ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ناْت  1111َاضؽ  ؾٗط اييت دطت ٗ َٔ أِٖ إعاضى " َعطن١ إٓٝكٌ " تعتدل

ساٍٚ ا٭ٜطايٕٝٛ  ؾٝ٘ قٛات اجملاٖسٜٔ ؼاقط ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ زاخٌ إس١ٜٓ ٚتٗاِْٗ َط٠ بعس أخط٣ ,

أخص إبازض٠ باشلذّٛ ٖصٙ إط٠ بأعساز نبرل٠ ع٢ً َعػهطات اجملاٖسٜٔ ؾأغتعس اجملاٖسٕٚ ٕٛادٗتِٗ 

َا يسِٜٗ َٔ أَهاْٝات , ٚناْت أنعـ ٖا ٜٛدس عٛظ٠ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ إش تٓككٗا إسؾع١ٝ 

ح بكٛي٘ " يٝػت َعطنتٓا" ؾطز عًٝ٘ ٚايػؿٔ ايبشط١ٜ ٚقس عدل اسس اجملاٖسٜٔ عٔ ٖصا ايؿاضم ٗ ايتػًٝ

ايؿٝذ ٜٛغـ بٛغعس أسس أعٝإ قبا٥ٌ إٓطك١ " أْ٘ عًٝٓا ْٝعًا إٔ ماضب ايهؿط٠ َُٗا تهاثطٚا 

ٚاهلل ٜٓكطْا " ٚقس أثبت اجملاٖسٕٚ قسضتِٗ ع٢ً ايٛقٛف ٗ ٚد٘ إػتعُط ٚأغتُطٚا ٗ إط٬م ايٓاض 

ب ٚأخصت تػاْسِٖ نس ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٚتٛاقًت ست٢ قسَت شلِ لس٠ َٔ اجملاٖسٜٔ َٔ د١ٗ ايػط

إعطن١ ع٢ً أؾسٖا إٍ إػا٤ ثِ أْػشبت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ َٓٗع١َ إٍ ايٛضا٤ تاضن١ ٚضا٤ٖا ن١ُٝ 

ا٭ٜطاي١ٝ  نبرل٠ َٔ ا٭غًش١ , ٚقس ْتر عٔ ٖصٙ إعطن١ اْتكاض اجملاٖسٜٔ ضغِ تؿٛم ا٭َهاْٝات

قتٌٝ بِٝٓٗ نابطإ نُا دطح َِٓٗ  61ا٭ٜطايٌٝ سػب تكاضٜطِٖ ٚتتعسز أغًشتِٗ ٚبًؼ عسز ايكت٢ً 

 ( 1ناب٘ بطتب كتًؿ١ . ) 11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  151" ٗ إًشل م   1* أْٛط اـاضط١ ضقِ  " 

 . 196(. قُس أٓس ايطٝب ا٭ؾٗب , َطدع غابل ,  م 1)

  . 635,  (. خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل1)
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سسثت َعطن١ اؿكٕٛ اؾسٜس٠ سٝح ظسؿت قٛات اجملاٖسٜٔ ع٢ً ث٬خ  1111َاضؽ  11ٗ ّٜٛ 

فاٖس ع٢ً اؿكٕٛ ا٭ٜطاي١ٝ اييت  ناْت تؿٝسٖا ٗ اؾاْب ايجاْٞ َٔ اشلهب١  1888دٗات تهِ 

مٛ اجملاٖسٜٔ ؾأستًتٗا بعس ؾطاض ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ اييت ناْت بٗا , ٚيهٔ قٛات إٜطاي١ٝ آخط٣ ظسؿت 

ًَٞ ثِ قسَت لس٠ يًُذاٖسٜٔ َٔ  171ٚأضغُتِٗ ع٢ً ا٭ْػشاب ؼت قكـ ؾسٜس َٔ َسؾع١ٝ عٝاض 

أػاٖات كتًؿ١ ا٭ أْٗا تطادعت يك٠ٛ ايككـ ا٭ٜطايٞ ٚمل تػؿط ٖصٙ ايع١ًُٝ ع٢ً أ١ٜ خػا٥ط تصنط , 

َعاقٌ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ّ باشلذّٛ ع٢ً  1111ٚقس تهطضت قا٫ٚت اجملاٖسٜٔ ٗ ا٭ٍٚ َٔ أبطٌٜ 

باؿكٕٛ اؾسٜس٠ اييت ضأٚا اْٗا غٛف تهاٜكِٗ ؾككؿتِٗ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ بإسؾع١ٝ بؿس٠ , ْٚتٝذ١ 

شلصا ايككـ ؾكس تطادعت قٛات اجملاٖسٜٔ َط٠ آخط٣ بعس إٔ ُهٓت َٔ إقاب١ دٓسٟ إٜطايٞ ظطٚح 

 (1ٖسٜٔ ع٢ً ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ. )ٚتابع ا٭ٜطايٕٝٛ ٗ تؿٝٝس سكِْٛٗ , نُا تٛاقٌ ٖذّٛ اجملا

ّ سسثت َعطن١ إسٚض ؾكس ؾٔ اجملاٖسٕٚ ٖذًَٛا نبرلًا ع٢ً ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ  1111ٚٗ ؾٗط ْٜٛٝٛ 

اييت ناْت تكّٛ بتشكٌ إس١ٜٓ ٗ َٓطك١ ٚازٟ عٛز٠ ٗ ايؿُاٍ ايػطبٞ ٚناْت قٛات اجملاٖسٜٔ تبًؼ 

١ٝ بككـ ٖاثٌ ٚنإ َٔ نُٔ إسؾعٝٝٓايٛطٌٓٝ فاٖس ٚقس تسخًت ايػؿٔ ايبشط١ٜ ٚإسؾع 7888

 اجملاٖس عًٞ ؾهٌ إبطاِٖٝ ايصٟ شنط أْ٘ أطًل عس٠ قصا٥ـ ع٢ً ا٭ٜطايٌٝ ٚسككت أٖساؾٗا . 

يكس ناْت ٖصٙ إعطن١ عٓٝؿ١ إش غك٘ ؾٝٗا عسز نبرل َٔ ايكت٢ً ٚاؾطس٢ َٔ ايططؾٌ ٚضغِ 

عساز ند١ُ َٔ دٓٛزِٖ إٍ إؿاضن١ ٗ إعطن١ ا٭ٜطايٌٝ ٕدتًـ أْٛاع ا٭غًش١ ٚزؾع أ أغتعُاٍ

ٌٚ اجملاٖسٕٚ واقطِْٚٗ إٍ إٔ أقسضت ا٭ٚاَط يًذٓطاٍ " غايػا" بأقتشاّ َعػهط اجملاٖسٜٔ 

غايػا إٔ  بإسٚض ٚمل ٜػتطٝع ايكٝاّ بصيو ا٭قتشاّ ست٢ دا٤ت٘ قٛات َٔ إٜطايٝا ٚأغتطاع اؾٓطاٍ

ت ايٛط١ٝٓ ٚدطت بُٝٓٗا َعطن١ عٓٝؿ١ ٗ ايّٝٛ عٝٓ٘ , ٜكّٛ بٗذّٛ بتؿهًٝتٌ ع٢ً َعػهط ايكٛا

أنطط اجملاٖسٕٚ بعسٖا يْٰػشاب إٍ َٓطك١ أغهاب١ دٓٛب طدلم ٚػسض ا٭ؾاض٠ ٖٓا إٍ ٚؾا٠ 

أقاب٘ بعس إعطن١ بأٜاّ ق١ًًٝ مل تػتهٔ قٛات اجملاٖسٜٔ بعس اؾٓطاٍ غايػا بطَٚا أثط َطض 

دِ سكٕٛ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ سٍٛ إس١ٜٓ ست٢ مت تٛقٝع خطٚدٗا َٔ َعػهط إسٚض بٌ أغتُطت تٗا

 ( 1)ّ  1111َعاٖس٠ أٚؾٞ يٛظإ ٗ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  196(. قُس أٓس ايطٝب ا٭ؾٗب , َطدع غابل ,  م 1)

  . 635(. خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل , 1)
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ّ  1111أنتٛبط َٔ  ١ٝ8 إْعاٍ ٗ خًٝر بَٛب١ ّٜٛ ٝاّ بعًُٗ ٖصٙ ا٭ثٓا٤ ساٚيت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ايك 

ٚاست٬ي٘ بككس ايهػ٘ ع٢ً تطنٝا يٰغتُطاض ٗ إؿاٚنات ٚعكس ايكًح َعٗا ٭ْٗا٤ اؿطب ٗ يٝبٝا 

إٜطايٝا أْٗا تػٝطط ع٢ً تًو إٓطك١ , ٚيٝؼ نُا دا٤ ٗ ايب٬غات ا٭ٜطاي١ٝ ايطزل١ٝ بإٔ اشلسف  ٚ٭ٚٗاض

ر بَٛب١ ايٛقٛف أَاّ ططٜل ا٭َساز ٭ٕ إٓطك١ بعٝس٠ عٔ ططٜل ايكٛاؾٌ ايدلٟ َٔ د١ٗ َٔ أست٬ٍ خًٝ

 (1َكط إشا ناْت تككس شيو , ٚضَا ناْت تككس ا٭َساز ايبشطٟ . )

 : االحتالل اإلٌطانً ً يُطمت طبرق أثُاءدور أهان

س ايػعٚ ا٭ٜطايٞ , ٚقس دػس يكس نإ زٚض أٖايٞ إسٕ ايًٝب١ٝ باضظًا ع٢ً َس٣ ؾذلات اؾٗاز ايًٝيب ن

ٍٍ ْٚؿٝؼ َٔ أدٌ تطاب ٖصا ايٛطٔ  ٖص ايسٚض ضٚح ايت٬سِ ٚأشلب َؿاعط ا٭ٖايٞ ايصٜٔ نشٛا بهٌ غا

ٚناْت َس١ٜٓ طدلم خرل َجاٍ ع٢ً ايكٝاّ بسٚض إساؾع عٔ ا٭ضض ٚايعطض إناؾ١ إٍ بك١ٝ إسٕ 

ع٢ً ايػاسٌ ايًٝيب، َٚٔ إٛا٤ْٞ ايطبٝع١ٝ اييت  ٚتعتدل َس١ٜٓ طدلم َٔ إٛاقع اؿطب١ٝ اشلا١َ،  ا٭خط٣ 

 (1نإ شلا ؾإٔ ٗ ناؾ١ اؿطٚب اؿسٜج١ اييت دطت ع٢ً ا٭ضض ايًٝب١ٝ)

يصا بازض سؾًا ض٥ٝػًٝا يًش١ًُ اٱٜطاي١ٝ، نإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تهٕٛ طدلم بػبب ٖصٙ إعاٜا اؿطب١ٝ اشلا١ً٥ ٖ

ٚخٛؾًا تِٗ اؿطب١ٝ ،ٝطط٠ عًٝٗا ٚاؽاشٖا قاعس٠ ض٥ٝػ١ٝ يعًُٝااٱٜطايٕٝٛ إٍ َٗا١ْ ٖصٙ إس١ٜٓ بككس ايػ

َٔ َبازض٠ اٱلًٝع إٍ است٬شلا أثٓا٤ اْؿػاٍ ايكٛات اٱٜطاي١ٝ َعاضنٗا ا٭خط٣ ع٢ً ايػاسٌ ايًٝيب ,ؾهاْت 

١ًُ طدلم نُا أغًؿٓا  أٍٚ بكع١ َٔ ايذلاب ايًٝيب وتًٗا اٱٜطايٕٝٛ ، إش قسضت ا٭ٚاَط ايعػهط١ٜ إٍ اؿ

ْعيت ايٛسسات اؿطب١ٝ اٱٜطاي١ٝ بعس إٔ زَطت ايػؿٔ اؿطب١ٝ  يًُبازض٠ إٍ است٬شلا قبٌ ططابًؼ ٚبٓػاظٟ.

ّ ، تٓازٟ اجملاٖسٕٚ ٚنطضٚا ٖذَِٛٗ 1111انتٛبط غ١ٓ  11اؿكٔ ايذلنٞ ، ٚتهاٌَ ْعٍٚ اؿ١ًُ ّٜٛ 

ٜتُهٔ اٱٜطايٕٝٛ َٔ إْكاش بك١ٝ اؾٓس ٚمل   ّ ٚقتًٛا عسزًا نبرلًا َٔ ايهباٙ ٚاؾٓس1111زٜػُدل  11ّٜٛ 

ت ٓا١ٜ ايػؿ١ٓٝ اؿطب١ٝ )أتٓا( تهطضت إعاضى بٌ اجملاٖسٜٔ ٚاؾٝـ احملتٌ ٗ اٱ َػاعس٠ ايٓذس٠ ؼ

ّ ٚناْت َٔ أؾٗط ٖذُات اجملاٖسٜٔ 1111َاضؽ  11اشلذُات سٝح ؾٗست إٓطك١ َعطن١ نبرل٠ ّٜٛ 

 (1) قا١َ أسس اؿكٕٛ ٗ إٛقع إعطٚف بٛازٟ )ايعٛز٠( عٓسَا ناْت ايكٛات اٱٜطاي١ٝ َؿػٛي١ بإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  635(. خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ, َطدع غابل , 1)

 طدلم .  -15/33٘ ضقِ (. إكطسٞ غعٝس قُٛز , َكاب١ً ع٢ً ؾط1ٜ)

  .  635(. خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ , إطدع ايػابل 6)
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ّ ع٢ً َعػهط )إسٚض( ٚاغتُط 1111ٜٛيٝٛ غ١ٓ  18ٖا دعٌ ايكٛات اٱٜطاي١ٝ تهجـ ايككـ إسؾعٞ ّٜٛ 

ايتهٝٝل ع٢ً ايكٛات اٱٜطاي١ٝ ست٢ قسضت تعًُٝات اؾٓطاٍ )غًػا( باشلذّٛ ع٢ً َعػهط اجملاٖسٜٔ ٗ 

 (1سٚض ٖصا إعػهط ايصٟ أقبح أِٖ قاعس٠ يًُذاٖسٜٔ بعس غكٛٙ َس١ٜٓ طدلم .)إ

اْتُٛت إكا١َٚ ايؿعب١ٝ ٚاؾٗاز َؿاضن١ ايكبا٥ٌ ايًٝب١ٝ ايبس١ٜٚ سٝح ناْت تػهٔ ٖصٙ إٓطك١ قب١ًٝ 

ايٞ )أبٛضٟ( ٚغرلٖا َٔ ايكبا٥ٌ ا٭خط٣ ، ؾُا إٔ ٚقًت َٝٓا٤ طدلم بٛاضز ٚغؿٔ ا٭َرلاٍ ايبشطٟ اٱٜط *َطِٜ

سٝح قتٌ دٛازٙ ؼت٘ ٗ تًو إعطن١  ست٢ ٚاقًت قب١ًٝ َطِٜ اؾٗاز بكٝاز٠ ايؿٝذ إدلٟ ٜاغٌ عبسا هلل

ّ ، خطدت ْؿؼ ايكب١ًٝ بكٝاز٠ إدلٟ ٜاغٌ َٚؿاضن١ 1111َٔ زٜػُدل غ١ٓ  11)َعطن١ اؿط١ٝ( ٚٗ ّٜٛ 

ايٞ سٝح أقٝب ٗ ضأغ٘ ٚأيك٢ )طاقٝت٘( بعٝسًا فاٖسٜٔ َٔ ايكبا٥ٌ ا٫خط٣ يًتكسٟ يكٛات اٱست٬ٍ اٱٜط

)يكس دطست ٚيهٔ ٫ تٗتُٛا ٭َطٟ ٖاْٛا ايعسٚ بسْٚٞ( اغتؿٗس ايؿٝذ إدلٟ  -ٚقاح ٗ ؾطغاْ٘ :

ٚاغتُطت قب١ًٝ عٝت َطِٜ ٚبعهًا َٔ قبا٥ٌ إطابطٌ ٗ طدلم َٛاق١ً اؾٗاز، ضغِ ؾاضم ايعس٠ ٚايعتاز 

 (1ّ . )1117قٜٛسض بٛقٜٛسض َٔ است٬ٍ قكط نُبٛت غ١ٓ  اغتطاع اجملاٖسٕٚ بكٝاز٠ ايؿٝذ

اغتُطت إعاضى غذا٫ً ، ٚتٛغعت زا٥ط٠ اؾٗاز بعس است٬ٍ طدلم ٚنإ أٍٚ َعػهطات اؾٗاز ٚأُٖٗا ) 

نًٝٛ َذل دٓٛبٞ غطب طدلم ، ٚقس سؿس اٱٜطايٕٝٛ  11َعػهط ضأؽ إسٚض(ٖصا إٛقع ايصٟ ٜكع ع٢ً بعس 

ؾًٝكٌ بكٝاز٠ اؾٓطاٍ )غًػا( ٚايكٝاّ بٗذّٛ خًؿٞ ٚأَاَٞ ع٢ً َٛقع ضأؽ إسٚض سٝح ق٠ٛ سطب١ٝ تتهٕٛ َٔ 

 ,     1111ّٜٛيٝٛ غ١ٓ  16دطت َعطن١ عٓٝؿ١ ّٜٛ 

أَا عا١ً٥ َطِٜ ؾهاْٛا ٜكطٕٓٛ ا٭ضانٞ احملٝط١ َس١ٜٓ طدلم ، ؾب٘ َػتكطٜٔ بأضانٞ غكٝؿ١ طدلم، 

ز١ٜ ايٛاقع١ سلاٍ طدلم) ٚازٟ ايػٌٗ، أّ انشٌٝ، إكاضٜٔ ، نطّٚ اـٌٝ / َٓطك١ اـٜٛط ، خاضد١ ...ٚا٭ٚ

بايكٌُ ، ٚازٟ بٛنطّٝػ١، اطبرلم ، ايعٛز٠ ، ٚازٟ ايٛعرل(  ٚنإ ٫ ٜػهٔ إس١ٜٓ َٔ عٝت َطِٜ اٱ ْؿط 

اعتُست إٜطايٝا   قًٌٝ زاخٌ غٛض إس١ٜٓ ٚباؾتساز اؾٗاز ٚتهبس اؾٝـ اٱٜطايٞ خػا٥ط ٗ ا٭ضٚاح ٚايعتاز

اغ١ تطسٌٝ قبا٥ٌ ايعبٝسات ٚعٝت َطِٜ ٚقبا٥ٌ إطابطٌ إٍ َعتك٬ت ايعك١ًٝ ٚايدلٜك١ ، ٚبكسٚض تعًُٝات غٝ

ايذلسٌٝ ، مت ػُٝع عا١ً٥ َطِٜ آٝس٠ٚايعبٝسات َٝٓا٤ طدلم يٓكًِٗ ٗ غؿ١ٓٝ إٜطاي١ٝ ْك٬ً ْاعًٝا ، 

إيعاّ اٱٖايٞ ع٢ً تطى ٖتًهاتِٗ  إدطا٤ات قػط١ٜ َع اٱغطاع ٗ ػُٝع ا٭ٖايٞ بسٕٚ غابل إْصاض َع

 (1ؾِٝٗ ٚسادٝاتِٗ إ٫ َا خـ ٚظْ٘ . )َٚٛا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  639(. خًٝؿ١ ايتًٝػٞ, َطدع غابل, م 1)

 .  631(. خًٝؿ١ ايتًٝػٞ , َطدع غابل , م 1)

 طم يٝبٝا ٚتعتدل َس١ٜٓ طدلم ٖٞ َٛطٔ ٖصٙ ايكب١ًٝ *. َٔ أندل ايكبا٥ٌ ٗ ؾ      .  16.  11(. قُس َكطؿ٢ باظا١َ َطدع غابل, م 6)
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 درَت :  حركت انجهاد حىل

ضنع اجملاٖسٕٚ َٓص ايًشٛات ا٭ٍٚ يًػعٚ ا٭ٜطايٞ ٖٛ تأغٝؼ إعػهطات ٚاييت ناْت تٓتؿط 

بؿهٌ نبرل ع٢ً َس٣ ا٭َتساز ايطبٝعٞ ٕٓاطل ؾطم يٝبٝا ؾكس أغؼ اجملاٖسٕٚ َعػهط بَٛٓكٛض 

 أدٌ ػُع إتطٛعٌ ؾٝ٘ يًُؿاضن١ ٗ ايهؿاح نس ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ اييت أستًت قطب زض١ْ ٚشيو َٔ

نإ أْٛض باؾا ىؿ٢ َٔ تعاٜس عسز ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ بتًو إٓطك١ سٝح دع٤ً نبرلًا َٔ َس١ٜٓ زض١ْ، 

 عدل عٔ ؽٛؾ٘ َؿرلًا إٍ إٔ إٛقـ نإ سطدًا بايٓػب١ ي٘ ٚيهٔ عٓسَا ضأ٣ ايعؿطات َٔ إتطٛعٌ

 (  1) غ١ٓ 11ٜتكسَٕٛ إيٝ٘ ٭نطاطِٗ ٗ سطن١ اؾٗاز ٚنإ َٔ بِٝٓٗ ؾتٝإ ٫تتعس٣ أعُاضِٖ 

ٚتتبع نٌ فُٛع١ عسز َٔ ايٓػ٠ٛ يًكٝاّ بع١ًُٝ اٱعاؾ١ ًٜٚتشكٔ بِٗ ٗ إعطن١ ٖٚصا اؾاْب ٜبٌ  

سبصا يٛدا٤ت أَِ زٚض إطأ٠ ٗ سطن١ اؾٗاز نس ايػعٚ ا٭ٜطايٞ ٜٚكٍٛ أْٛض بو عٔ ٖصا إؿٗس " 

ا٭ضض تؿٗس أغتبػاشلٛ٭ ا٭بطاٍ ٗ ايسؾاع عٔ أغتك٬شلِ ٚنإ يٛدٛز أْٛض بو بٌ اجملاٖسٜٔ زٚضٙ 

ايؿعاٍ ٗ لاح إكا١َٚ َٚٓص إ ؼٍٛ أْٛض بو إٍ دب١ٗ زض١ْ بسا تِٓٛٝ اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ قسَٛا إٍ 

سـ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ضٜجُا وكٌ أتؿام َع دب١ٗ زض١ْ , ٚقس نإ ٖسف ايعجُاٌْٝ ٗ ايبسا١ٜ تعطٌٝ ظ

اؿه١َٛ ا٭ٜطاي١ٝ ٚعًٝ٘ ؾكس أخصت اؿطب ؾه٬ً تًُٓٛٝٝا ٜتؿل ٚأٖساؾِٗ ٚقس قػُت ايكٛات 

ايًٝب١ٝ ايذلن١ٝ ظب١ٗ زض١ْ إٍ قػٌُ ايكػِ ا٭ٍٚ أغتكط ؾطم ٚازٟ زض١ْ ٚايكػِ ايجاْٞ أغتكط غطب 

َذطز ٚقٛي٘ إٍ اؾب١ٗ بسأ ايعٌُ ظس١ٜ ٗ تِٓٛٝ زض١ْ ٚتٍٛ قٝازت٘ ؾُٝا بعس َكطؿ٢ نُاٍ ٚ

تؿه٬ٝت إتطٛعٌ ٚتسضٜبِٗ ٚقس أعط٢ أ١ُٖٝ خاق١ يصيو َٔ أدٌ فاب١ٗ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ زٕٚ 

غرلِٖ ٚقس قطض اشلذّٛ باجملاٖسٜٔ عع٢ً ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ زٕٚ إٔ ٜٓتٛط ٖذَِٛٗ عًٝ٘ , ٚنإ ٜطٜس 

اشلذّٛ ع٢ً ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ بططٜك١ َػتك١ً ٚقس زضب قٛات  َٔ ايهباٙ إٔ ٜؿهطٚا بأْؿػِٗ ٗ

اجملاٖسٜٔ ع٢ً إٔ ٜعطف ا٭ؾطاز ٚادباتِٗ ٗ َكا١َٚ ا٭ٜطايٌٝ عٓس سسٚخ أٟ قساّ ٗ أ١ٜ د١ٗ َٔ 

َٛاطٔ ايكتاٍ بعس إٔ ٜتكسَٛا إٍ َكط ايكٝاز٠ يتػًِ أَط اشلذّٛ ٜٚهعْٛ٘ َٛنع ايتٓؿٝص ٚقس نإ ٖصا 

رل٠ ٚيهٔ تعٛزٚا عًٝ٘ ؾُٝا بعس ٚقس نإ  بسا١ٜ ا٭َط خكٛقًا ٗ إعاضى ايهبايتِٓٛٝ قعبًا ٗ

َٛقـ ايبسٚ ٖٓاى سػًٓا سٝح اِْٗ ناْٛا ٜكَٕٛٛ باشلذّٛ ع٢ً إعػهطات ا٭ٜطاي١ٝ بؿذاع١ ٚزٕٚ 

َبا٠٫ يًدطط ا٭ اْ٘ ايػبب ايصٟ ايصٟ ضؾع َٔ ْػب١ عسز قت٬ِٖ ٗ إعاضى ضغِ اْتكاضاتِٗ ٚنإ 

تطنٝا ٗ ؾٗط ْٜٛٝٛ  َٔ أبٓا٤ ايكبا٥ٌ إٍ  ؾابًا ١ْ188 نبرلًا سٝح أضغٌ مٛ ٖتُاّ ظب١ٗ زضا٭

1111  (1 ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زض١ْ , َطنع اؾٗاز .  63/ 13(. ؾطز أقُس إٓكٛضٟ , َكاب١ً ع٢ً ؾطٜ٘ ضقِ 1)

 زض١ْ , َطنع زضاغ١ دٗاز ايًٝبٌٝ , زض١ْ .  13/316(. عبس ايكازض بٛبهط عًٞ يٝاؽ , َكاب١ً ع٢ً ؾطٜ٘ 1)
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يٝهًُٛا تسضٜبِٗ ٚتعًُِٝٗ با٭نازّٝات ايعػهط١ٜ ايذلن١ٝ بككس تأًِٖٝٗ يتػًِ بعض إٓاقب 

طايبًا بعس تسضٜبِٗ ٚؽطهِٗ  18ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ شلِ ٗ َٓطك١ بطق١ ٚقس ضدع َِٓٗ سٛايٞ 

اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ ٚ ٚناْت نُٝات ا٭غًش١ تكٌ ٚاُْٛٛا يًػٝس آس ايؿطٜـ بعس أْس٫ع 

بهُٝات نبرل٠ ٜٚتِ بعس شيو تٛظٜعٗا ع٢ً اجملاٖسٜٔ اَا تػًٝح ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٗ ا٭َانٔ 

احملٝط١ بسض١ْ ؾكس نإ تػًٝشا سسٜجًا بكٝاز٠ اؾٓطاٍ "تطَٚيب" ؾكس ناْٛا ّتًهٕٛ أدٗع٠ ا٭تكاٍ 

  (1غطٜع١. )ٚطا٥طات َعٚز٠ َسؾع١ٝ  اؿسٜج١

ٚٗ ايٛقت ايصٟ نإ هطٟ ؾٝ٘ أغتعساز اجملاٖسٜٔ ٚتُِٓٛٝٗ ٗ تؿه٬ٝت يًذٗاز نإ أْٛض بو 

ٜهًـ فُٛعات َِٓٗ يًكٝاّ بػاضات ي١ًٝٝ ع٢ً َطانع ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ إتكس١َ , ٚقس اٚقعت ٖصٙ 

ٓا٥ِ ٚقس دطت ايعسٜس َٔ اجملُٛعات اـػا٥ط ايؿازس١ ٗ قؿٛف ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ نُا أْٗا عازت بايػ

ٗ ٖصٙ ا٭ثٓا٤ ساٚيت قٛات ايعسٚ ايػٝطط٠ ع٢ً اؾبٌ إكابٌ ٕس١ٜٓ زض١ْ  1111إعاضى ٗ ؾٗط زٜػُدل 

ٚايصٟ ناْت تتُطنع ب٘ قٛات اجملاٖسٜٔ ٚقس أغتطاع اجملاٖسٕٚ سبؼ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ زاخٌ إطاض 

ْتٝذ١ يتسضٜب اجملاٖسٜٔ تسضٜبًا سػًٓا ؾكس نٝل ٫ٜبعس أنجط َٔ ث٬ث١ نًٝٛ َذلات َٔ ايبشط , ٚ

أغتطاعٛا ايكُٛز أَاّ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ إػًش١ تػًٝشًا سسٜجًا نُا إٔ عاٌَ طبٝع١ إٓطك١ اؾب١ًٝ 

شات إػايو ايكعب١ غٌٗ ع٢ً اجملاٖسٜٔ ايتشطى ٚؾل اـط٘ اييت مت ا٭تؿام عًٝٗا ٚقس تٛايت إعاضى 

 ( 1ٕ نس ا٭ٜطايٌٝ ٗ َس١ٜٓ زض١ْ َٔ أِٖ تًو إعاضى )ايهدل٣ اييت خانٗا اجملاٖسٚ

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  196(. قُس ايطٝب ا٭ؾٗب , َطدع غابل , م 1)

  .  6(. سػٌ قابككاٍ, زٚض َكطؿ٢ نُاٍ ٗ سطب ططابًؼ ايػطب , م1)
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 و : 9199دٌسًبر  9;يعركت انسبط 

ٜكع ٖصا إٛقع دٓٛب َس١ٜٓ زض١ْ ٜٚصنطٙ ا٭تطاى بككط ٖاضٕٚ ٚقس نإ عسز اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ  

طنت ايكٛات فاٖس بِٝٓٗ دٓٛز أتطاى بكٝاز٠ ايطا٥س َكطؿ٢ نُاٍ , ؼ 1888ؾاضنٛا سٛايٞ 

ا٭ٜطاي١ٝ إٍ ٚازٟ زض١ْ بككس إق٬ح ٚبٓا٤ فاضٟ يًُٝا٠ ؾكطضت قٛات اجملاٖسٜٔ َٗاْتِٗ سٝح عكس 

أدتُاع نِ قاز٠ اجملاٖسٜٔ بطأؽ ايعٌ دٓٛب زض١ْ ٚقطضٚا ؾٝ٘ اشلذّٛ ٚأعط٢ َكطؿ٢ نُاٍ أَط 

"َاٚظض" ٚأغًش١ إٜطاي١ٝ  ايتشطى يًكٛات ايٛط١ٝٓ ٚقس نإ تػًٝح اجملاٖسٜٔ ٜتهٕٛ َٔ بٓازم َٔ ْٛع

 (1غُٖٓٛا َٔ ايطًٝإ ٗ غاضات غابك١ )

بسأت إعطن١ عٓسَا ٖذِ اجملاٖسٕٚ ع٢ً ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ بعس إٔ مت تكػُِٝٗ ع٢ً ١٦ٖٝ فُٛعات 

٭ست٬ٍ إٛاقع ا٭ٜطاي١ٝ اؿك١ٓٝ اييت ناْٛا بٗا , ٚقس بسأت إعطن١ عٓس ايكباح ٚأغتُطت ع٢ً أؾسٖا 

٤ ٚقس ناْت غاس١ إعطن١ أضنًا دب١ًٝ ٚعط٠ , ناْت ٖصٙ إعطن١ َٔ إعاضى اييت تكس٣ ست٢ إػا

ؾٝٗا اجملاٖسٕٚ يًكٛات ا٭ٜطاي١ٝ َٔ ايبسا١ٜ ع٢ً طٍٛ ايؿطٜ٘ ايػاسًٞ ٚأٚقؿٛا ؼطنِٗ ٚقس بطظ ؾٝٗا 

, يهِٓٗ  زٚض اجملاٖسٜٔ ٚانشًا ضغِ تٛقع ايػاغ١ ٚايعػهطٌٜ ايطًٝإ َشاقطتِٗ ايؿٛاط٧ ايًٝب١ٝ

ؾؿًٛا ٗ تٛقعِٗ سٝح أِْٗ مل ٜتُهٓٛا َٔ قطع ا٭تكايبشطًا َٔ قبٌ تطنٝا بعس ايػاضات ايؿسٜس٠ اييت 

ؾٖٓٛا بككس إخهاع إٛاطٌٓ إٍ داْبِٗ , نُا إٔ ا٭ٜطايٌٝ مل هط٩ٚا ع٢ً اـطٚز َٔ سكِْٛٗ ٗ 

ايكٛات ايٛط١ٝٓ بكٝاز٠ أْٛض باؾا إٔ ايبسا١ٜ ٚمل ٜتُهٓٛا َٔ ططز اجملاٖسٜٔ إٍ ايكشطا٤ ٚقس أغتطاعت 

َساؾع ع٢ً اشلهاب إٛاد١ٗ ٕس١ٜٓ زض١ْ يتككـ بٗا ؼطنات ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ خ٬ٍ  1تتُهٔ َٔ ٚنع 

ٚإ ناْت تًو إساؾع َٔ ْٛع قسِٜ يهٓٗا ناْت كبأ٠ بططٜك١ دٝس٠ ٗ ايهٗٛف ُٚهٔ  1111ؾٗط 

ػهطات ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٚضغِ ق١ً تأثرلٖا ا٭أْٗا قصٜؿ١ ع٢ً َع 888اجملاٖسٕٚ بٛاغطتٗا َٔ قكـ 

سككت ْكطًا َعًٜٓٛا عًُٛٝا يًُذاٖسٜٔ سٝح اْٗا بطٖٓت ع٢ً قسض٠ اجملاٖسٜٔ ع٢ً َٛاق١ً ايكتاٍ ٖا 

أنطط ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ إٍ إضغاٍ تععٜعات دسٜس٠ َٔ اؾٓٛز ٚإسؾع١ٝ إٍ زض١ْ يت٬ٗ خطط تٗسٜس 

ّ ٚيهٓ٘ نإ بكؿ١  1111ـ َسؾعٝتِٗ يًكٛات ا٭ٜطاي١ٝ طٛاٍ ؾٗط ْٜٛٝٛ اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ تٛايت قك

ٖٚهصا نإ َٛقـ اجملاٖسٜٔ سػًٓا دسًا خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ سٝح تعاٜس  َتكطع١ يك١ً ايعتاز اؿطبٞ

عسزِٖ ٚؼػٔ َػت٣ٛ تسضٜبِٗ , ٚأقبشت إ٪ٕ ٚإػاعسات اييت تكًِٗ ناؾ١ٝ ُاًَا يتُِٜٛٓٗ ست٢ قاٍ 

سٜٔ " ناْت ايكٛاؾٌ تأتٞ بايػهط ٚا٭ضظ ٚايؿاٟ ٚايسخإ إٍ زضد١ أْٓا نٓا ْكػِ اؿكؿ١* أسس اجملاٖ

 ( 1) بأنٝاؽ ايػهط اييت تهٕٛ َٓٗا َا ٜؿب٘ اؾساضإ يتكػُٝٗا إٍ سذط قػرل٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  زض١ْ , َطنع اؾٗاز 63/ 13(. ؾطز أقُس إٓكٛضٟ , َكاب١ً ع٢ً ؾطٜ٘ ضقِ 1)

 ناْٛا ٜػهٕٓٛ ؾٝ٘  كؿ١ " ايهٗـ" بككس ب٘ ايهٗـ ايصٟ *. اؿ

  زض١ْ , َطنع زضاغ١ دٗاز ايًٝبٌٝ , زض١ْ .  13/316(. عبس ايكازض بٛبهط عًٞ يٝاؽ , َكاب١ً ع٢ً ؾطٜ٘ 1)
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َٚٔ إعًّٛ ؾإٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ؾاضنت ٗ ٌُٜٛ اؿطب ٚإكاضٜـ , ٚبعس ايككـ ايعٓٝـ بسأ 

جملاٖسٜٔ ٗ ايعسـ مٛ إٓطك١ ايٝػط٣ َٔ بطاضٜات َسؾع١ٝ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ُٚهٓت ٗ ؾكٌٝ ا

َٓتكـ ايٓٗاض َٔ إست٬ٍ َٛاقع ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٗ ٖصٙ ا٭ثٓا٤ ؾتح ؾكٌٝ اجملاٖسٜٔ ايٓرلإ ع٢ً 

بعس إٔ  إؿا٠ ا٭ٜطايٝٝٓٛاْتٗت إعطن١ بأْتكاض اجملاٖسٜٔ عٓس غطٚب ايؿُؼ ٚأغذلدعٛا َٛاقعِٗ

نبسٚا ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ عسزًا َٔ ايكت٢ً ٚاؾطس٢ بًؼ َا٥تٌ َا بٌ قتٌٝ ٚدطٜح , ٚقس أختًؿت 

دطٜح  111قتٌٝ ٚ  18إكازض ٗ تكسٜط خػا٥ط ا٭ٜطايٌٝ ٗ ا٭ضٚاح إش أنست َكازض إٜطاي١ٝ أِْٗ 

دطٜح ,  167ٚ دٓسٟ قتٌٝ 11ناب٘ دطٜح ٚ 17نباٙ قت٢ً ٚ 6ٚتعطض يصيو ايتًٝػٞ ؾصنط اِْٗ 

بٓسق١ٝ ٚنُٝات نبرل٠  88دطٜح , نُا غِٓ اجملاٖسٕٚ  186ؾٗٝس ٚ 81أَا عسز ايؿٗسا٤ ؾكس بًؼ 

َٔ ايصخرل٠ ٚايعتاز اؿطبٞ ٚزيت ؾاضات اؾٓٛز ٚايهباٙ ا٭ٜطايٌٝ ايصٜٔ تطنٛا قت٢ً بػاس١ 

ايػازغ١ ٚايهتب١ٝ ا٭ٍٚ َٔ نتا٥ب ا٭يب ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚ 18, 11إعطن١ ع٢ً اِْٗ َٔ يٛا٤ إؿا٠ 

َٔ إسؾع١ٝ يكس بطضت ايكٝاز٠ ا٭ٜطاي١ٝ ٖعّتٗا ٗ ٖصٙ إعطن١ بإٔ اجملاٖسٜٔ ناْٛا ٜعًُٕٛ ع٢ً 

أضض ١ُ٥٬َ يتشطناتِٗ ٚاْٗا ٖذُت بعسز غت١ اٯف َكاتٌ َكابٌ تػع١ اٯف فاٖس ٚقس أزعت ٖصٙ 

ٖسٜٔ ٗ ٖصٙ إعطن١ أ١ُٖٝ نبرل٠ ٗ ايكٝاز٠ باْٗا قست ٚزَطت اجملاٖسٜٔ ٚنإ ٭ْتكاض اجملا

ْؿٛؽ اجملاٖسٜٔ ْٚؿٛؽ ايهباٙ ايذلاى إش أضتؿعت َعٓٝاتِٗ ٚاظزاز إّاِْٗ بهط٠ٚايتكس٣ َٚكا١َٚ 

ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ , ٚنإ ٖصا ايٓكط أقسم ز٫ي١ ع٢ً َا قاّ ب٘ أْٛض باؾا ٚايهباٙ ا٭تطاى ٗ 

 (1)  ٖسٜٔ ٗ ايتهش١ٝ ٚإقطاضِٖ ع٢ً ٓا١ٜ ٚطِٓٗإؾطاؾِٗ ع٢ً تِٓٛٝ اجملاٖسٜٔ ٚع٢ً تؿاْٞ اجملا

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    161. 163.  116(. خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ . َطدع غابل , 1) 
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 و:  :919اكتىبر  80اٍَت . يعركت سٍذي عبذ هللا انث

ٚقعت ٖصٙ إعطن١ قطب َس١ٜٓ زض١ْ سٝح قاَت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ بايعسـ ع٢ً ٖصا إٛقـ ٕٛاق١ً 

ايهػ٘ ع٢ً نٌ اؾبٗات نُا ناْت إعاضى تسٚض ضساٖا نس تطنٝا ٗ ايبًكإ ٚقعس ا٭ٜطايٕٝٛ 

١ اؾٓطاٍ ضٜٓعٚيٞ ايصٟ خط٘ شلصٙ ْؿاطِٗ ٗ عط أه٘ ٚقس قاز ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٗ ٖصٙ إعطن

إعطن١ ٚأؾطف ع٢ً تٓؿٝص كططٗا أٜهًا , َٚٔ إعطٚف إ ساؾات اؾبٌ إط١ً ع٢ً َس١ٜٓ زض١ْ َٔ 

د١ٗ اؾٓٛب تٓشسض َٓٗا عس٠ أٚز١ٜ ػطٟ َٝاٖا إٍ ايبشط ٚتؿكٌ بٝٓٗا ٖهاب َٚطتؿعات دب١ًٝ يصيو 

اٖسٕٚ ٜػٝططٕٚ عًٝٗا ٜٚٗسزٕٚ َٓٗا َعػهطات ناْت أضض ٖصٙ إٓطك١ ٚعط٠ إػايو , ٚنإ اجمل

ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ بسض١ْ ؾهاْٛا ٜٓطًكٕٛ عدل ا٭ٚز١ٜ ٜٚٓؿصٕٚ عًُٝاتِٗ اشلذ١َٝٛ ٜٚطدعٕٛ بػ٬ّ َٚٔ 

ّهٔ تتبعٗا ع٢ً اـطٜط١ أِٖ ٖصٙ ايٛز١ٜ ٚازٟ زض١ْ , ٚازٟ بَٛػاؾط ,ٚازٟ اؾطاب١ ٖٚٞ أٚز١ٜ داؾ١ ٚ

٫ّٚهٔ ايٛقٍٛ إٍ َٛقع غٝسٟ عبس اهلل إ٫ بعس أدتٝاظٖا  عطن١ٚاييت تبٌ َػاض إ *1ؾهٌ 

ٖٚٞ ع١ًُٝ قعب١ , ٚقس نإ اشلسف ا٭غاغٞ ٚإباؾط َٔ ؼطى ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٖٛ ايػٝطط٠ ع٢ً 

يٮٜطايٌٝ تاٌَ  َذل ؾٛم َػت٣ٛ غطح ايبشط ٫ٜٚتأت٢ 118َطتؿع غٝسٟ عبس اهلل ايصٟ ٜبًؼ 

 ( 1ٕطتؿع )َطنعِٖ ا٭بأست٬ٍ ٖصا ا

ؾطم ؾاضى ٗ قٝازتٗا اؾٓطا٫ت " غايػا , نابًًٝٛ , ٚزٌٜ , بْٛٚٛ ٚقس  81يصيو دٗعت ق٠ٛ َه١ْٛ َٔ 

مٛ َطتؿع غٝسٟ عبس اهلل  1111انتٛبط  86قسضت بؿطق١ نا١ًَ ؼطنت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٗ 

, ؾشاٍٚ غايػا َباغت١  َذُٛعاتٗا ايج٬خ ٚقس تعطنت قٛات غايػا ٕكا١َٚ عٓٝؿ١ َٔ قبٌ اجملاٖسٜٔ

اجملاٖسٜٔ بإضغاٍ فُٛع١ َٔ اؾٓٛز يًتػًٌ خًؿِٗ إ٫ إٔ اجملاٖسٜٔ عًُٛا بٗا ٚقسٖٚا بعٓـ , ثِ 

ٚاقٌ غايػا بكٛات٘ مٛ ايػٍٗٛ ايكطٜب١ َٔ تًو إطتؿعات يًػٝطط٠ عًٝٗا ٚبعس َكا١َٚ عٓٝؿ١ 

كٌ َٛاقعِٗ ع٢ً تًو ايػٍٗٛ أغتطاعت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ايػٝطط٠ ع٢ً شيو إٛقع ٚساٚيٛا ؼ

ؾتعطض شلِ اجملاٖسٕٚ َٚٓعِٖٛ َٔ شيو ٚاطًكٛا عًِٝٗ ايٓاض , اَا قٛات نابًًٝٛ ؾكس ٖاْٗا 

اجملاٖسٕٚ ٗ ٚازٟ بَٛػاؾطٚمل ًٜبح ا٭ٜطايٕٝٛ إٔ بس٩ٚا بككـ قٛات اجملاٖسٜٔ بإسؾع١ٝ ٚايبٓازم 

ؾٗسا٤ نإ َٔ  18شاب ٚقس غك٘ َِٓٗ ٚأنططت قٛات اجملاٖسٜٔ ؼت ٚابٌ ٖصا ايككـ إٍ ا٭ْػ

بِٝٓٗ دٓسٜإ تطنٝإ ٚقس خًؿٛا بعض ا٭قابات بٌ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٚعٓس سًٍٛ اي٬ّٛ سطت 

 ( 1ا٭ٜطاي١ٝ ضساشلا ٚأغتاْؿت تكسَٗا ٗ قبٝش١ ايّٝٛ ايجاْٞ باػاٙ غٝسٟ عبساهلل ) ايكٛات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    156 إًشل ، مٗ  6اـطٜط١ ضقِ *. 

 .    161. 163.  116(. خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ . َطدع غابل , 1) 

  161(. خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل, م  1) 
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ع٢ً نؿيت ٚازٟ بَٛػاؾط ٚقس تكسّ اجملاٖسٕٚ يكسٖا ْٚٛطًا ٕطاقب١ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ يتشطنات قٛات 

يذلادع إٍ إهإ ايصٟ اْطًكت َٓ٘ ٗ ايكباح , سٝح ُهٔ اجملاٖسٜٔ ؾكس أَطت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ با

اجملاٖسٕٚ َٔ أغذلزاز ايػٍٗٛ احملٝط١ بتًو اؾباٍ ٚأغتعسٚا ٕٛاد١ٗ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝٚأغت٪ْـ اشلذّٛ 

إهجـ َٔ قبٌ اجملاٖسّٔ نٌ اؾٛاْب ست٢ أنططت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ يًسخٍٛ َعِٗ ٗ َعطن١ 

شلا اجملاٖسٕٚ ؾتسخًت إسؾع١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ إٓكٛب١ بإٛقع يتػط١ٝ أْػشاب بايػ٬ح ا٭بٝض ٚتكس٣ 

إ٪خط٠ ا٭ٜطاي١ٝ إُٓٗه١ ٗ إكا١َٚ , ٚقس أغتػٌ اجملاٖسٕٚ َسؾعٌ َٔ َٛقع خؿٞ أطًكت َُٓٗا 

عطن١ قصٜؿ١ ع٢ً َٛاقع ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ زٕٚ إٔ تكٝبٗا َسؾع١ٝ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ , ٚاْتٗت إ 188سٛايٞ 

آخطٜٔ َٔ بٌ  86دٓسٟ ٚدطح  11اييت زاَت أضبع١ أٜاّ َتٛاق١ً ٚقس أغؿطت ٖصٙ إعطن١ عٔ َكتٌ 

أؾطاز ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ, ٚهب ا٭ؾاض٠ إ ٖصٙ إعطن١ ناْت أخط َعطن١ ع٢ً دب١ٗ زض١ْ قبٌ تٛقٝع 

إعاٖس٠ ا٭ إٔ ٖصا مل  َعاٖس٠ اٚؾٞ يٛظإ ٚبسأ يًكٛات ا٭ٜطاي١ٝ اْٗا غتػٝطط ع٢ً اؾبٌ ا٭خهط بعس

ثِ اتؿل َع ايػٝس أٓس ايؿطٜـ ع٢ً نٝؿ١ٝ  1111وسخ إش بكٞ اْٛض باؾا ٗ اؾب١ٗ ست٢ ْٗا١ٜ غ١ٓ 

فاٖس َتسضب ع٢ً  1108888أغتُطاض إكا١َٚ ٚقس أقبح ٖصا إٛقع " غٝسٟ عبس اهلل ٜهِ أنجط َٔ 

ا يكس أٟ ٖذّٛ ٚقس اثبتت ٖصٙ اؾب١ٗ قسضتٗا ناؾ١ ا٭غًش١ , ا٭َط ايصٟ خًل دب١ٗ َكا١َٚ ٗ ؾطم يٝبٝ

 ( 1ع٢ً ايٛقٛف ٗ ٚد٘ إػتعُط ضغِ ؾاضم ايعس٠ ٚايعتاز )
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   196(. قُس أٓس ايطٝب ا٭ؾٗب , َطدع غابل , م 1)
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 : ;919يعركت سٍذي أكرٌى انمرباع . أبرٌم 

اييت نًؿتِٗ ؾُٝا بعس مثًٓا –َٔ يٝبٝا ع٢ً أٖب١ ا٭غتعساز يسخٍٛ اؿطب  نإ ا٭ٜطايٕٝٛ ٗ اؾع٤ ايؿطقٞ

سٌ أتاست شلِ ٚطٚف ايكًح "قًح يٛظإ" أغتعسازًا خاقًا ؾذُعٛا قٛات نجرل٠ ٗ بٓػاظٟ ٗ  –باًٖٛا 

أست٬ي٘ ٚإخهاع غهاْ٘ يػًطتِٗ  ع١ًُٝ ٖسؾٛا َٔ ٚضا٥ٗا إٍ ايتٛغٌ ٗ ٖهب١ اؾبٌ ا٭خهط ٭غتهُاٍ

(1 . ) 

ٚٚؾكًا شلصا ايتٛد٘ ؾكس تبٓت قٝاز٠ ا٭ٜطايٌٝ ٗ بٓػاظٟ قطاضًا بأست٬ٍ ٖهب١ اؾبٌ ا٭خهط ٚٗ اؿٌ أعست 

ٚاـطٜط١  يتٓؿٝص شيو ث٬خ طٛابرل يتعسـ ٗ ٚقت ٚأسس ٚيتػاْس بعهٗا ايبعض َٔ بٓػاظٟ ٚطًُٝج٘ ٚزض١ْ

٭ٜطاي١ٝ بٌ َٓطك١ اؾباٍ اييت تكع دٓٛب تبٌ نٝـ ٚنع اجملاٖسٕٚ اـط٘ ٚقاقط٠ ايكٛات ا *  7ضقِ 

ٕٚا نإ ايعسٚ قس ٚنع ٗ إعتباضٙ إ ٖصٙ اـط١ غتُهٓ٘ َٔ ايٛقٍٛ إٍ اؾبٌ ا٭خهط ٚايػٝطط٠ ،  زض١ْ

عًٝ٘ ٚناْت اـط١ َتُج١ً ٗ ظسـ قا٥س اؾٓاح ايػطبٞ ايصٟ ٜتٍٛ ١َُٗ قٝازت٘ اؾٓطاٍ " ايٝػاْسضٚ" َٔ 

سٌ ٜعسـ قا٥س اؾٓاح ايؿطقٞ ايصٟ أغٓست ١َُٗ قٝازت٘ يًذٓطاٍ "َاَدلتٞ" بٓػاظٟ باػاٙ ايؿطم ٗ 

أْط٬قًا َٔ زض١ْ مٛ ايػطب , اَا اؾٓطاٍ " تاغْٛٞ" ايصٟ اٚنًت ي٘ ١َُٗ ايعسـ َٔ طًُٝج١ إٍ إطز ؾكس 

كٝاز٠ اؾٓطاٍ " نإ زٚضٙ َتُج٬ً ٗ َػاعس٠ اؾٓاح ا٭ّٔ ؾُٝا يٛ تعجط ٗ أزا٤ َُٗت٘ , بسأت قٛات ايعسٚ ب

ٗ ق٠ٛ َػًش١ بايبٓازم ٚعؿطٜٔ  1111أبطٌٜ  11ايٝػاْسضٚ" ٗ ايعسـ َٔ بٓػاظٟ مٛ بٓٝٓ٘ ٗ قبٝش١ ّٜٛ 

 ( . 1قطع١ َسؾع تكٌ ٗ فُٛعٗا إٍ غت١ ا٭ف َػًح )

ؾكس نإ ايػطض َٔ شيو َٗا١ْ اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ ناْٛا بكٝاز٠ ععٜع إكطٟ ٗ َٓطك١ بٓٝٓ٘ , ٚع٢ً ايعُّٛ 

ناْت خط١ ايعسٚ َٛظع١ ع٢ً ث٬خ دبٗات بٗسف تطٜٛل اجملاٖسٜٔ ٗ بٓٝٓ٘ ٚسكاضِٖ َا ٗ شيو اؾب١ٗ 

ايؿُاي١ٝ ايؿطق١ٝ اييت ناْت ؼت قٝاز٠ " تاغْٛٞ" ٚاييت ظسؿت َٔ " طًُٝج١ " مٛ إطز يتطٜٛل اجملاٖسٜٔ َٔ 

ٌ ؾٝ٘ اجملاٖس أٓس ايؿطٜـ إٍ َٓطك١ اؾب١ٗ اـًؿ١ٝ , ٚقس سسثت ٖصٙ إعطن١ ٗ ْؿؼ ايّٝٛ ايصٟ ٚق

ٚتعدل ٖصٙ إعطن١ عٔ عٓؿٛإ إكا١َٚ ٚاييت ٖعّ ؾٝٗا ا٭ٜطايٕٝٛ ؾط ٖع١ّ  1111َاٜٛ  18ايٛٗط ا٭ٓط ّٜٛ 

 1888ٚتعطف ٖصٙ إعطن١ ٗ إطادع ايعطب١ٝ َٛقع١ " ّٜٛ اؾُع١ " ٚقس ٚقٌ عسز ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ؾٝٗا إٍ 

ييت ٚقًت إٍ إٍ َٓطك١ غٝسٟ أنطِٜ ايكطباع اييت ٜٛدس بٗا َعػهط يًُذاٖسٜٔ ٚناْت بكٝاز٠ َاَدلتٞ ا

 ( 1. )ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ َعٚز٠ َساؾع ضؾاؾ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 153ل   م " ٗ إًش3* . أْٛط اـطٜط١ ضقِ " 

 .  1619أدعا٤ , َكط  6( اٌَ غعٝس , ايسٚي١ ايعطب١ٝ إتشس٠ , 1)

  1616(عًٞ إكطاتٞ , ؾدكٝات ٗ ايٌٛ , َطبع١ ايؿطداْٞ , ططابًؼ 1)

  نع(. ضٚا١ٜ إطسّٛ , أبطاِٖٝ إٓكٛضٟ , أسس نباٙ أٓس ايؿطٜـ ايصٟ قاٍ بأْ٘ نإ وكٞ ايػٓا٥ِ بٓؿػ٘ , إهتب١ ايػُع١ٝ َط6)

  1911دٗاز ايًٝبٌٝ , ططابًؼ , ؾطٜ٘ ضقِ      



 
 

   11 
 

قتٌٝ َِٓٗ  11دٓسٟ َؿكٛز ٚ 788ٚقس شنطت إكازض ا٭ٜطاي١ٝ إٔ خػا٥طٖا ٗ ٖصٙ إعطن١ ناْت  

بٓسق١ٝ بأغتجٓا٤ ا٭غًش١ ايجك١ًَٝٚٔ  1888نابطًا ٚقس غِٓ اجملاٖسٕٚ ٗ ٖصٙ إعطن١ أنجط َٔ  11

ؾٗاز إٔ تٛاؾست أعساز نبرل٠ َٔ إتطٛعٌ ع٢ً إعػهطات اييت ْتا٥ر ٖصٙ إعطن١ ع٢ً قعٝس ا

أقاَٗا أٓس ايؿطٜـ ٗ َٓاطل َتعسز٠ ٚاييت َٓٗا َعػهط طدلم ايصٟ عطف " بإسٚض ٚنإ ؼت 

قٝاز٠ " أزِٖ باؾا " ايذلنٞ ٚسػٔ ايعيٝطين ايهاب٘ ايًٝيب باؾٝـ ايعجُاْٞ , نصيو تأغؼ إٍ 

آخط عطف بسٚض "أبٛسلاٍ " ٚنإ ٜطأغ٘ قُس سػٌ اؿ٬ٗ ؾٝذ ظا١ٜٚ  اؾٓٛب َٔ "ايكب١ " زٚضًا

 (. 1إدًٝٞ ٚأزٚاضًا أخط٣ َٓٗا زٚض "ايكطٝؿ١" "ٚدطزؽ ايعبٝس" "ٚدطزؽ اؾطاضٟ" )

َٚٔ ْتا٥ر ٖصٙ إعطن١ أْٗا أؾؿًت خط١ "ايهُاؾ١" اييت تؿهًت َٔ طابٛض "تاغْٛٞ" ايكازّ َٔ ايؿطم 

نإ َٛدٛزًا بسض١ْ , نُا بطظت ٗ ٖصٙ إعطن١ ايكٝاز٠ ايًٝب١ٝ إتُج١ً ٗ اجملاٖس ٚطابٛض "َاَدلتٞ" ايصٟ 

أٓس ايؿطٜـ , ٚقس نإ ٖصا ايٓكط مثاض ايتهاتـ ٚايتعإٚ زاخٌ دب١ٗ ايكتاٍ ٗ أعكاب ؽًٞ ا٭غتا١ْ 

اٖس أٓس بايكًح عٔ يٝبٝا , نُا ناْت ْتٝذ١ إعطن١ شات تأثرل ع٢ً ايطٚح إع١ٜٛٓ ٚقس أعتُس اجمل

ايؿطٜـ ٗ تٛؾرل أستٝادات٘ َٔ ايػ٬ح ع٢ً ايعجُاٌْٝ َٔ ايهباٙ ايصٜٔ ٜٓكًٕٛ إيٝ٘ َا تًكٞ ب٘ ايػٛاقات 

ا٭ٕا١ْٝ اييت تًكٞ َطاغٝٗا ع٢ً بعض إٓاؾص ايػاس١ًٝ ٚخاق١ عٓس خًٝر غطت ٚأَػاعس ٚشيو قبٌ ْؿٛب 

ات قس ٚقًت ٚؾٝٗا "ْٛضٟ باؾا" نُا ناْت اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ َباؾط٠ , ٚناْت أسس٣ ٖصٙ ايػٛاق

 ( .  1ايػٛاقات ؼٌُ يًُذاٖسٜٔ باٱناؾ١ إٍ ايػ٬ح ٚايصخرل٠ ٚا٭َٛاٍ  )

ع٢ً إٔ أِٖ ايكعٛبات اييت ٚادٗت أٓس ايؿطٜـ ٗ ٖصٙ إعطن١ ٖٞ إػاؾات ايؿاغع١ بٌ ا٭زٚاض ٗ 

ٛاق٬ت نُا ٚادٗت٘ َؿه١ً نبرل٠ طدلم ؾطقًا ٚغطت غطبًا ٚؾعإ دٓٛبًا سٝح مل تهٔ تتٛؾط إ

ْؿأت عٔ اـ٬ف ايصٟ سسخ َع أسس ايهباٙ ا٭تطاى ايصٜٔ ؽًؿٛا عٔ ايعٛز٠ إٍ ا٭غتا١ْ بعس ايكًح 

ٚبكٞ ٜؿطف ع٢ً دٗاز ايًٝبٌٝ َٚعػهطاتِٗ ٚىط٘ ٕعاضنِٗ َع ا٭ٜطايٌٝ ٖٚصا ايهاب٘ ٖٛ "ععٜع 

اييت هب أتباعٗا ٗ إعػهطات ٚإكا١َٚ ايًٝب١ٝ نس إكطٟ" ٚناْت ٖصٙ اـ٬ؾات سٍٛ ا٭غذلاتٝذ١ٝ 

ا٭ٜطايٌٝ بعس إٔ تػًِ أٓس ايؿطٜـ إػ٦ٛي١ٝ ٗ بطق١  , ٚمل تتؿل أؾهاض ععٜع إكطٟ ايعػهط١ٜ 

ٚايتهتٝه١ٝ بكؿت٘ نابطًا تطنًٝا نإ ٜعٌُ ٗ دٝـ ْٛاَٞ َع ايععِٝ ايسٜين أٓس ايؿطٜـ ٖا 

ع٢ً أثط شيو قاّ ععٜع إكطٟ بػشب اؾٓٛز ٗ قطاض ايبكا٤ َع اجملاٖسٜٔ  زؾع ععٜع إكطٟ إٍ ايذلادع

دٓسٟ ٚأخص ا٭غًش١ اييت اَهٓ٘ ًٓٗا ٚتٛد٘  788ايٓٛاٌَٝ ا٭تطاى ايصٜٔ ناْٛا َع٘ ٚنإ عسزِٖ 

 ( 1)مٛ اؿسٚز إكط١ٜ ٚيهٔ اجملاٖسٜٔ ايًٝبٌٝ أعًٓٛا ْكُتِٗ عًٝ٘ ٚتكسٚا ي٘ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يًٝبٌٝ (. ضٚا١ٜ إطسّٛ , أبطاِٖٝ إٓكٛضٟ , أسس نباٙ أٓس ايؿطٜـ ايصٟ قاٍ بأْ٘ نإ وكٞ ايػٓا٥ِ بٓؿػ٘ , إهتب١ ايػُع١ٝ َطنع دٗاز ا1) 

  1911ؾطٜ٘ ضقِ   ططابًؼ ,         

 َطنع عٛخ دٗاز ايًٝبٌٝ  1/19( ؾطٜ٘ ضقِ 1)

  65م   1616ايتاضى١ٝ ايعسز ا٭ٍٚ غ١ٓ  ٜت٘ عٔ ١َُٛٓ تؿه٬ٝتٞ ككٛق١ , َكاٍ يعبس إٍٛ اؿطٜط , ف١ً ايبشٛخ( قاحل بٛعطقٛب , ٚضٚا6)
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ع٢ً إٔ أِٖ ايكعٛبات اييت ٚادٗت أٓس ايؿطٜـ ٗ ٖصٙ إعطن١ ٖٞ إػاؾات ايؿاغع١ بٌ ا٭زٚاض ٗ 

إٛاق٬ت نُا ٚادٗت٘ َؿه١ً نبرل٠ طدلم ؾطقًا ٚغطت غطبًا ٚؾعإ دٓٛبًا سٝح مل تهٔ تتٛؾط 

ْؿأت عٔ اـ٬ف ايصٟ سسخ َع أسس ايهباٙ ا٭تطاى ايصٜٔ ؽًؿٛا عٔ ايعٛز٠ إٍ ا٭غتا١ْ بعس ايكًح 

ٚبكٞ ٜؿطف ع٢ً دٗاز ايًٝبٌٝ َٚعػهطاتِٗ ٚىط٘ ٕعاضنِٗ َع ا٭ٜطايٌٝ ٖٚصا ايهاب٘ ٖٛ "ععٜع 

١ اييت هب أتباعٗا ٗ إعػهطات ٚإكا١َٚ ايًٝب١ٝ نس إكطٟ" ٚناْت ٖصٙ اـ٬ؾات سٍٛ ا٭غذلاتٝذٝ

ا٭ٜطايٌٝ بعس إٔ تػًِ أٓس ايؿطٜـ إػ٦ٛي١ٝ ٗ بطق١  , ٚمل تتؿل أؾهاض ععٜع إكطٟ ايعػهط١ٜ 

ٚايتهتٝه١ٝ بكؿت٘ نابطًا تطنًٝا نإ ٜعٌُ ٗ دٝـ ْٛاَٞ َع ايععِٝ ايسٜين أٓس ايؿطٜـ ٖا 

 (1دع ٗ قطاض ايبكا٤ َع اجملاٖسٜٔ )زؾع ععٜع إكطٟ إٍ ايذلا

 788ع٢ً أثط شيو قاّ ععٜع إكطٟ بػشب اؾٓٛز ايٓٛاٌَٝ ا٭تطاى ايصٜٔ ناْٛا َع٘ ٚنإ عسزِٖ 

دٓسٟ ٚأخص ا٭غًش١ اييت اَهٓ٘ ًٓٗا ٚتٛد٘ مٛ اؿسٚز إكط١ٜ ٚيهٔ اجملاٖسٜٔ ايًٝبٌٝ أعًٓٛا 

 ( 1) ْكُتِٗ عًٝ٘ ٚتكسٚا ي٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قاحل بٛعطقٛب , ٚضٚاٜت٘ عٔ ١َُٛٓ تؿه٬ٝتٞ ككٛق١ , َكاٍ يعبس إٍٛ اؿطٜط , ف١ً ايبشٛخ ايتاضى١ٝ ايعسز ا٭ٍٚ غ١ٓ  (1)

  65م 1616

   66م – 1696( ق٬ح ايعكاز , يٝبٝا إعاقط٠ , َٓؿٛضات َعٗس ايبشٛخ ٚايسضاغات ايعطب١ٝ , ايكاٖط٠ , غ١ٓ 1) 
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 فً بُغازي   حركت انجهاد

تعتدل َس١ٜٓ بٓػاظٟ َٔ إسٕ ايهدل٣ ٚأسس إٛا٤ْٞ ايط٥ٝػ١ٝ ٗ يٝبٝا يصيو اٖتُت ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ باست٬شلا 

٫ ست٬شلا ٚقس بسأت ضسًتٗا  ايبٛاضز ايبشط١ٜ َٓص ايبسا١ٜ اٟ بعس أست٬ٍ طدلم ٚزض١ْ ٚقس تٛدٗت َٔ اٜطايٝا

ع٢ً "بطٜه٫ٛ"ّ ػاٙ َس١ٜٓ بٓػاظٟ بكٝاز٠ أَرلاٍ ايبشط 1111 َٔ ْابٛيٞ ٗ اـاَؼ عؿط َٔ انتٛبط عاّ

ؼٌُ عؿط٠ ا٫ف   1111. 18. 16 غؿ١ٓٝ ٚقاضبًا ٚظٚضم طٛضبٝس ٚقًت بٓػاظٟ نًٗا ّٜٛ 18ًَ َاٜكاضب 

 (1َٓطك١ بٓػاظٟ قبٌٝ ا٫ست٬ٍ .  ) * 1ٚتبٌ اـطٜط١ ضقِ دٓسٟ اٜطايٞ َٔ ايكٛات ايبشط١ٜ 

دٓسٟ ٚناب٘ بكٝاز٠ نٌ َٔ ؾانط بو َٚطاز بو "  ١188 اييت ناْت تهِ سٛايٞ ؼٛيت اؿا١َٝ ايذلنٝ

َتكطف بٓػاظٟ " ٜكشبِٗ اجملاٖسٕٚ ايصٜٔ ضؾهٛا ا٭ست٬ٍ إٍ َعػهط ب١ٓٝٓ ٕٛاق١ً ايهؿاح َٔ ٖٓاى 

شتِٗ بعس ػُع نجرل َٔ اجملاٖسٜٔ َٔ ايكط٣ ٚا٭ضٜاف اجملاٚض٠ ٕس١ٜٓ بٓػاظٟ نُا ْكًٛا َعِٗ أَتعتِٗ ٚأغً

بٓسق١ٝ , ٚقس ٚاقًت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ تععٜعاتٗا زاخٌ إس١ٜٓ بإْعاٍ قٛات دسٜس٠  7888اييت ناْت تهِ 

َػتػ١ً ؾطق١ إْؿػاٍ اجملاٖسٜٔ ٗ إغتعسازِٖ ٚايسع٠ٛ يًتذُع , ٚإقاَت ا٭غٛاض سٍٛ إس١ٜٓ ٚظٚزتٗا 

ايصٜٔ ناْٛا ٜػتعسٕٚ يهطب سكاض سٍٛ َسؾع١ٝ اؿكٕٛ ايط١ًٜٛ إس٣ ٕٛاد١ٗ قٛات اجملاٖسٜٔ ٚا٭تطاى 

َس١ٜٓ بٓػاظٟ َا يسِٜٗ َٔ أَهاْات بؿط١ٜ َٚاز١ٜ , ٚعٓسَا ؼٍٛ اجملاٖسٕٚ إٍ َعػهط ب١ٓٝٓ تٍٛ أعٝإ 

ايب٬ز َٚؿا٥ذ ايكبا٥ٌ ٚايعٚاٜا ايسع٠ٛ ؿطن١ اؾٗاز ٚقس غاِٖ ايؿٝذ "عبس اهلل ا٭ؾٗب"* بسٚض نبرل ٗ 

 ( 1)٢ ايتطٛع يًكتاٍ ظاْب بك١ٝ ا٭عٝإ . ؾشص ُِٖ إٛاطٌٓ ٚسجِٗ عً

ْٚٛطًا ٕا نإ يًسٜٔ ا٭غ٬َٞ َٔ َها١ْ ٗ ْؿٛؽ ايًٝبٌٝ َٚا نإ شلصٙ ايعكٝس٠ زٚض ٗ ايتؿذٝع ع٢ً 

ايتهش١ٝ ٚايؿسا٤ ٚسب ايٛطٔ ٚغطؽ يطٚح ايعع٠ ٚايهطا١َ ٗ ْؿٛؽ ايًٝبٌٝ أغتذاب ايهجرلٕٚ َٔ بٌ غهإ 

ٚقس سسثت أٍٚ ع١ًُٝ قاّ  س١ٜٓ بٓػاظٟ يٮنطاٙ ٗ سطن١ اؾٗاز نس ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝتًو إٓاطل اجملاٚض٠ ٕ

بأقتشاّ أسس سكٕٛ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ سٝح تطٛض ٖصا ا٭ؾتبانإٍ  1111بٗا اجملاٖسٕٚ ٗ أٍٚ ْٛؾُدل 

ٛقع إعطن١ إغتعُاٍ ايػ٬ح ا٭بٝض ٖا أنطط ا٭غطٍٛ ا٭ٜطايٞ إٍ ايتسخٌ بكب ٚابٌ َٔ ايكٓابٌ ع٢ً َ

زٕٚ ُٝٝع ست٢ أْ٘ أسسخ خػا٥ط دػ١ُٝ ٗ ايططؾٌ ثِ أْػشب اجملاٖسٕٚ بعس أْتٗا٤ إعطن١ إٍ ايػ٬ٟٚ * 

ع٢ً إ ا٭سساخ ٗ بٓػاظٟ مل تتٛقـ عٓس ٖصا اؿس ؾكس ؾٗست إطس١ً ا٭ٍٚ َٔ َطاسٌ ايهؿاح ايعسٜس َٔ 

ٗاز ؾٝٗا ع٢ً أٖايٞ بٓػاظٟ بٌ تعسا شيو يٓط٣ أبطا٫ً َٔ إعاضى اشلا١َ اييت دػست ضٚح ايتهش١ٝ ؾًِ ٜكتكط اؾ

 ( 1ناؾ١ أما٤ يٝبٝا ٜؿاضنٕٛ ٗ ُدٌ إعاضى اييت سسثت ٗ بطق١ بؿهٌ عاّ ٚبٓػاظٟ ع٢ً مٛ اـكٛم. )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 155" ٗ إًشل , م  5(. أْٛط اـطٜط١ ضقِ "1)

 أسس أعٝإ َس١ٜٓ بٓػاظٟ َٚٔ أقطبا٤ قُس أٓس ايطٝب ا٭ؾٗب , نإ ي٘ زٚض نبرل ٗ إطس١ً ا٭ٍٚ َٔ  *. ايؿٝذ عبس اهلل ا٭ؾٗب.

 سطن١ اؾٗاز     

 .  63(. قُس يطؿٞ إكطٟ , م1)

 *. ايػ٬ٟٚ . َٓطك١ بايكطب َٔ بٓػاظٟ 

 .  15.  13ّ , م 1611,  (. عبس ايطاظم َٓاع , دصٚض ايٓهاٍ ايعطبٞ ٗ يٝبٝا , ططابًؼ : َهتب١ ايؿهط6)
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 : و 9199  "" جىنٍاَت  يعركت جهٍاَت . 

دٓسٟ  888اٍ  188بسأت ا٫غتعسازت ايٛط١ٝٓ ٚايذلن١ٝ بإس١ٜٓ ٜٚكسض عسز اؾطاز اؿا١َٝ ايذلن١ٝ عٛايٞ 

ا٫ف فاٖس ٚناْت تطنٝا قس ابًػت ساَٝاتٗا إطابط١ بإسٕ  1888اَا اجملاٖسٕٚ ؾٝكسض عسزِٖ عٛايٞ 

يًٝب١ٝ َٓص ايجايح َٔ أنتٛبط بهطٚض٠ َٛاد١ٗ ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ٚقس مت تٓؿٝص تًو ايتعًُٝات ٚنإ ا

دٝسًا ؿادتِٗ يصيو سٝح ناْت ػًب شلِ عٔ ططٜل ايبشاض٠ ايْٝٛإ  غًش١إٛاطٕٓٛ ٜعطؾٕٛ اغتعُاٍ ا٫

٤ٞ ا٫ٜطايٌٝ ي٬غتؿاز٠ َٓٗا ٚتباع عٔ ططٜكِٗ قطب َٝٓا٤ بٓػاظٟ ٚاقبٌ إٛاطٕٓٛ ع٢ً ؾطا٥ٗا ٚشيو قبٌ ف

ٗ ٓا١ٜ اْؿػِٗ ٗ سًِٗ ٚتطساشلِ خ٬ٍ ؼطنِٗ ٗ إٓاطل اييت ٜعٝؿٕٛ ؾٝٗا , نُا دا٤ ٖ٪٤٫ 

اجملاٖسٕٚ اٜهًا َٔ إٓاطل اجملاٚض٠ ٕس١ٜٓ بٓػاظٟ يًسؾاع عٓٗا ٚيكس ادتُع إتطٛعٕٛ يًذٗاز ٗ ضب٠ٛ غٝسٟ 

ٗ سؿط خٓازم قطب ايػاسٌ ي٬ستُا٤ بٗا َٔ قكـ غؿٔ ا٫غطٍٛ  سػٌ يٛنع اغذلاتٝذ١ٝ إكا١َٚ ُجًت

ا٫ٜطايٞ نُا مت اٜهًا ٚنع تطتٝبات يتكػِٝ اجملاٖسٜٔ اٍ فُٛعات ٚتُِٓٛٝٗ سػب َٓاطل إٛاد١ٗ َع 

ايتعاَِٗ باشلس٤ٚ ٚايكُت ٚا٫سذلاؽ َٔ اقابتِٗ بطقام ايعسٚ نُا أَط غهإ إسٕ ٚإٓاطل اجملاٚض٠ 

بكا٤ ٗ اَانِٓٗ ؼػبًا يكٝاّ ا٫ٜطايٌٝ بأٟ أْعاٍ َسِْٗ ٚقطاِٖ ٚقسضت ا٫ٚاَط يػهإ يًُس١ٜٓ باي

قُٝٓؼ ٚغٝسٟ خًٝؿ١ َطاقب١ اؾب١ٗ ايػطب١ٝ ٚ ايؿطق١ٝ َٔ بٓػاظٟ ٚشيو بتؿهٌٝ ؾطم َٔ ايؿطغإ تتشطى 

طاي١ٝ بتًو إٛاقع , ؾُٝا عٓس ايػاسٌ ٕطاقبت٘ ٚسطاغت٘ ٚا٫ب٬ع عٔ ا١ٜ ؼطنات اٚ قاٚي١ اْعاٍ يًكٛات ا٫ٜ

اقسضت ايكٝاز٠ ايعجُا١ْٝ إٛدٛز٠ بككط ايدلن١ ايتعًُٝات ايٛنع إتاضٜؼ ٚتؿهٌٝ خطٛٙ يًسؾاع ُٚت 

ا٫غتعا١ْ بأنٝاؽ ايطٌَ ٚٚنعٗا ع٢ً ا٫ضض إٛاد١ٗ يًبشط ٚإٝٓا٤ ٚاقِٝ خ٘ زؾاعٞ ّتس َٔ خًـ َب٢ٓ 

ؿسٜك١ ايعا١َ ا٫ٕ , ٚاَتست خطٛٙ ايسؾاع َٔ ايكابطٟ ٚاقِٝ ايكٓك١ًٝ ست٢ انٛاّ إًح َي ايٓاؾٛض٠ ٚا

خ٘ آخط َٔ َب٢ٓ قط١ ايهٗطبا٤ ايكس١ّ )سايٝآ سسٜك١( اٍ َب٢ٓ اَساز ايؿطط١ إكابٌ ٕب٢ٓ َػتؿؿ٢ 

اؾ٤٬ سايٝآ بطأؽ اعبٝس٠ ٚاقِٝ َٔ ايػباي١ اٍ ايهٝـ . اْٗت ايكٛات ايعطب١ٝ ايذلن١ٝ اعساز إتاضٜؼ 

ٚتبٌ َٔ شيو اتؿام ضأٟ  ٚقباح ايّٝٛ ْؿػ٘  1111 . 18. 11سؾاع َع ايػاعات إتأخط٠ َٔ ي١ًٝ ٚخطٛٙ اي

ايكاز٠ ا٫تطاى َع أٌٖ ايبًس ع٢ً إكا١َٚ ٚعسّ ا٫غتػ٬ّ ٚمت با٫ْاع تؿٜٛض ايكا٥س ايعجُاْٞ يًتكطف ٗ 

عٔ اؾٓطاٍ )اٚبطٟ( قا٥س  ايٓٛاسٞ ايعػهط١ٜ ٚا٫غذلاتٝذ١ٝ ٖٚهصا مت ضؾض ا٭ْصاض ا٫ٜطايٞ ايكازض

 ( 1)ا٫غطٍٛ با٫غتػ٬ّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يت تعطف ب٘ ست٢ ايٛقت  اؿايٞ ظا*. دٛيٝا١ْ . أب١ٓ ايكٓكٌ ايدلٜطاْٞ ٗ ايعٗس ايعجُاْٞ َاتت ؾسؾٓٗا ٗ ٖصٙ إٓطك١ ٚأطًل ايٓاؽ ٖصا ا٭غِ ع٢ً إٓطك١ ٫ٚ

  ببٓػاظٟ , َطنع دٗاز ايًٝبٌٝ , ؾعب١ ايطٚا١ٜ ايؿؿ١ٜٛ .  16/15. غًُٝإ اجملطٜػٞ , َكاب١ً ع٢ً ؾطٜ٘ ضقِ  (1)
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غؿ١ٓٝ ٗ قكـ  11اؿطب١ٝ ا٫ٜطاي١ٝ تككـ إس١ٜٓ , ٚيكس اؾذلنت  ؾبسأت ع٢ً اثط شيو ايبٛاضز 

إسؾع١ٝ ايذلن١ٝ ع٢ً ايككـ ٚشيو َٔ َٛقع ايهٝـ  َس١ٜٓ بٓػاظٟ بؿهٌ َباؾط . ٚضزت سكٕٛ

ٚقكط ايدلن١ ٚغٝسٟ سػٌ َٚٔ ايؿٜٛٗات خًـ ايدلن١ ٚع٢ً اثط شيو ايككـ إسؾعٞ َٔ ا٫غطٍٛ 

  (1)اـٓازم . ؾأت قٛات اجملاٖسٜٔ ٚاؾطاز اؿا١َٝ ايذلن١ٝ اٍ

  بداية المعركة

جملاٖسٜٔ اؾتس ٚطٝؼ إعطن١ ٚاغتُط ايكتاٍ بطًا َٓص إ قكؿت ايػؿٔ ايبشط١ٜ ا٫ٜطاي١ٝ َطانع زؾاع ا

 .  1111. 18. 11 ٚعطًا ٚمل تتُهٔ ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ َٔ ايٓعٍٚ ا٫ عٓس ايػاع١ ايػازغ١ َػا٤ً ّٜٛ

ْعيت فُٛع١ َٔ غ٬ح إؿا٠ ايتابعٌ يًكٛات ايبشط١ٜ , ٚتكس٣ شلِ اجملاٖسٕٚ ٚا٫تطاى ُٚهٓٛا أسٝح 

ايٓكٝب "َاضٜٛبٝاْهٛ" ٚغت١ أخطٕٚ َٔ  . , ٚغك٘ اٍٚ ايكت٢ً ايطًٝإ ٜٚسع٢َٔ اغطام اغًب ايكٛاضب 

اؾٓٛز ايطًٝإ ٚضغِ شيو ؾكس تٛاقٌ ا٫ْعاٍ اٍ اضبع١ ا٫ف دٓسٟ ثِ اضتؿع ايعسز اٍ تػع١ ا٫ف ٚأخرلًا 

ايـ دٓسٟ ٚمت إْعاٍ ٖصا ايعسز ؼت غتاض ايككـ ايبشطٟ ٚقس ُهٓت ٖصٙ  11ْعٍ ع٢ً اضض دًٝا١ْ 

يكٛات َٔ ا٫غت٤٬ٝ ع٢ً قكط ايدلن١ ٗ ع١ًُٝ ايتؿاف عدل ايهٝـ ٚإس١ٜٓ ايطٜان١ٝ سايًٝا ٚعدل غبد١ ا

, ٚيهٔ  " َب٢ٓ إػانٔ ططٜل اؾاَع١ سايًٝا"طابًًٝٓٛ ع٢ً إٔ تتذُع ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ بإكدل٠ إػٝش١ٝ 

ٜٚكٍٛ أضغٞ ))ٚغك٘ ْٝع  خطٛٙ زؾاع اجملاٖسٜٔ إٛدٛز٠ ٖٓاى ُهٓت َٔ إباز٠ تًو اجملُٛع١

نباٙ ؾطقيت قت٢ً أٚ دطس٢ ٚمل ٜٓر َِٓٗ أسسًا إ٫ أْا ٕعذع٠ َا(( , ٚاغتٍٛ اجملاٖسٕٚ ع٢ً إساؾع 

ٖٚطب دٓٛز ايطًٝإ ٗ اػاٙ ايػؿٔ ايطاغ١ٝ ؾُٝا تكسَت قٛات اخط٣ َٔ د١ٗ ضاؽ دًٝا١ْ اٍ غٝسٟ 

غت٤٬ٝ ٚاغتُطٚا ب٘ ست٢ ايكباح ٚاغت٪ْؿت سػٌ سٝح نإ ٖٓاى َعػهط يًكٛات ايعجُا١ْٝ ٚمت ا٫

 َٔ ايٓاس١ٝ اؾٓٛب١ٝ ٚاؾتبهٛا َع ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ بايػ٬ح 1111. 18. 18 إكا١َٚ ٗ ايّٝٛ ايجاْٞ 

غكطت بأٜسٟ ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ْٛطًا اٍ ايؿاضم ٗ ايعسز ٚايعس٠ يس٣ ٚ  ا٫بٝض زاخٌ إس١ٜٓ ست٢ إػا٤

ت َٔ اغتعُاٍ ايطؾاؾات ٚإساؾع اجملطٚض٠ َٚساؾع إٝسإ ٖٚصا ٫ ٜٛدس ايكٛات ايػاظ١ٜ سٝح ُهٓ

َاٜكابً٘ يس٣ اجملاٖسٜٔ ٚا٫تطاى ٚضغِ شيو إ٫ إ إعاضى اغتُطت َؿتع١ً َٚػتُط٠ َٔ ضأؽ دًٝا١ْ اٍ 

٬ًٝ ايؿٓاض بػٝسٟ خطٜبٝـ , ضغِ قكـ ايبٛاضز اؿطب١ٝ ٚاغت٪ْـ ايكتاٍ اٍ َا بعس ايػاع١ اؿاز١ٜ عؿط ي

 ٚغكطت إس١ٜٓ بعس شيو ٚخطز اجملاٖسٕٚ َٓٗا بعس إ ْكًٛا َعِٗ ايػٓا٥ِ 01111 18. 18ٚاٍ قباح ّٜٛ 

اييت ؼكًٛا عًٝٗا اثٓا٤ إعطن١ ٚنإ خطٚدِٗ يػطض ا٫غتعساز ٫غت٦ٓاف ايكتاٍ َٔ خاضز إس١ٜٓ , 

ُٝعت عٔ غرلٖا َٔ إعاضى ُٚت زع٠ٛ ضداٍ ايكبا٥ٌ يًُػا١ُٖ ّٚهٔ ايكٍٛ إ َعطن١ دًٝا١ْ قس 

 ( 1) بأْٗا اٍٚ َعطن١ سطب١ٝ بإع٢ٓ اؿكٝكٞ ىٛنٗا اؾٝـ ٚايبشط١ٜ ا٫ٜطايٕٝٛ ٗ يٝبٝا قاطب١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  16/15( . غًُٝإ اجملطغٞ , َطدع غابل . ؾطٜ٘ ضقِ 1) 

  . 116.  111(. خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل , م 1) 
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انتٛبط ٗ إس١ٜٓ , 18اٍ  11ٚقس اغتُطت إعطن١ سا١َٝ ايٛطٝؼ ط١ًٝ اي١ًًٝ ايتاي١ٝ َٔ , اٍ إ

ّٚهٔ ايكٍٛ إ فطز اغتُطاض إعطن١ ط١ًٝ ايٌَٝٛ نإ ع٬ًُ خاضقًا يًعاز٠ إشا َاْٛطْا اٍ ؾاضم 

٠ بٌ ايططؾٌ ٖٚٓا تدلظ بطٛي١ إكاتٌ ايعطبٞ ٚسػٔ ايكٝاز٠ ٚايتدطٝ٘ يس٣ ايعػهطٟ ايعسز ٚايعس

ايذلنٞ ٖٚصا َادعٌ ايهاتب "باٚيٛ َايتٝعٟ" ٜكٍٛ ))ٖٚصٙ اٍٚ َط٠ انطط ؾٝٗاا٫ٜطايٕٝٛ اٍ خٛض 

ٙ إعطن١ قتاٍ َطٜط يًتػًب ع٢ً إكا١َٚ إؿذلن١ ايعٓٝس٠ اييت ٜبسٜٗا ايعطب ٚا٫تطاى(( ٖٚا ّٝع ٖص

إ اؾطاز اؿا١َٝ ايذلن١ٝ َٚعِٗ اجملاٖسٕٚ تكسٚا يًكٛات ا٫ٜطاي١ٝ عٓس اْعاشلا َٔ ايبشط غ٬ف 

َاسسخ ٗ اشلاْٞ سٝح قسَت قٛات اجملاٖسٜٔ َٔ د١ٗ ايػٛاْٞ ٚايععٜع١ٜ بعس إ مت اْعاٍ ا٫ٜطايٌٝ 

ات ا٫ٜطاي١ٝ ٚاييت بًػت بعس٠ اٜاّ . أغؿطت ٖصٙ إعطن١ عٔ غكٛٙ َس١ٜٓ بٓػاظٟ ٗ اٜسٟ ايكٛ

 11% َٔ اْايٞ عسز ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ؾُٝا ٜكسض بعض إكازض إ خػا٥ط ا٫ٜطايٌٝ 11خػا٥طٖا 

قت٬ًٝ َٔ اؾٓٛز ٚنابطٌ نإ اسس٥ُٗا ٜسع٢ َٛناقاتا ٚقتٌ ٖصا ايهاب٘ بايكطب َٔ ايٓكب 

اَا خػا٥ط اجملاٖسٜٔ ,  سًٜادٓ 17ايتصناضٟ اؿايٞ إعطن١ دًٝا١ْ , نُا قتٌ ناب٘ ٚاسس ٚدطح 

َٓانٌ بٌ اتطاى ٚعطب ْكًٛا اٍ ْابٛيٞ ع٢ً ايباخط٠  788دطٜح ٚاغط  688ؾٗٝس ٚ 188ؾكس ناْت 

, ٖهصا زاضت ؾٛم ضَاٍ دًٝا١ْ اٍٚ َعطن١ نبرل٠ خانتٗا ايكٛات   1111. 18. 11ايٌٓٝ ّٜٛ 

 ( 1) ا٫ٜطاي١ٝ ٗ يٝبٝا ,

١ ايعػهط١ٜ اييت ٚعست بٗا ؾعبٗا قس ؼٛيت اٍ سطب طاس١ٓ ٚٗ دًٝا١ْ ازضنت اٜطايٝا إٔ ايٓعٖ 

اييت ؼكًٛا عًٝٗا اثٓا٤ إعطن١ ٚنإ خطٚدِٗ يػطض ا٫غتعساز ٫غت٦ٓاف  غتهًؿٗا نٝاع ا٫٫ف

ايكتاٍ َٔ خاضز إس١ٜٓ , ُٚت زع٠ٛ ضداٍ ايكبا٥ٌ يًُػا١ُٖ ّٚهٔ ايكٍٛ إ َعطن١ دًٝا١ْ قس ُٝعت 

بأْٗا اٍٚ َعطن١ سطب١ٝ بإع٢ٓ اؿكٝكٞ ىٛنٗا اؾٝـ ٚايبشط١ٜ ا٫ٜطايٕٝٛ ٗ عٔ غرلٖا َٔ إعاضى 

انتٛبط ٗ إس١ٜٓ , 18اٍ  11ٚقس اغتُطت إعطن١ سا١َٝ ايٛطٝؼ ط١ًٝ اي١ًًٝ ايتاي١ٝ َٔ , يٝبٝا قاطب١ 

اٍ ؾاضم ايعسز  ّٚهٔ ايكٍٛ إ فطز اغتُطاض إعطن١ ط١ًٝ ايٌَٝٛ نإ ع٬ًُ خاضقًا يًعاز٠ إشا َاْٛطْا

ٚايعس٠ بٌ ايططؾٌ ٖٚٓا تدلظ بطٛي١ إكاتٌ ايعطبٞ ٚسػٔ ايكٝاز٠ ٚايتدطٝ٘ يس٣ ايعػهطٟ ايذلنٞ ٖٚصا 

َادعٌ ايهاتب "باٚيٛ َايتٝعٟ" ٜكٍٛ ))ٖٚصٙ اٍٚ َط٠ انطط ؾٝٗاا٫ٜطايٕٝٛ اٍ خٛض قتاٍ َطٜط يًتػًب 

 ( 1٭تطاى )ٚاع٢ً إكا١َٚ إؿذلن١ ايعٓٝس٠ اييت ٜبسٜٗا ايعطب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  116. 116.  111( .    خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل , م 1)  

  .  116. 116.  111( .    خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل , م 1)  
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ٖٚا ّٝع ٖصٙ إعطن١ إ اؾطاز اؿا١َٝ ايذلن١ٝ َٚعِٗ اجملاٖسٕٚ تكسٚا يًكٛات ا٫ٜطاي١ٝ عٓس 

اْعاشلا َٔ ايبشط غ٬ف َاسسخ ٗ اشلاْٞ سٝح قسَت قٛات اجملاٖسٜٔ َٔ د١ٗ ايػٛاْٞ 

ٗ ٚايععٜع١ٜ بعس إ مت اْعاٍ ا٫ٜطايٌٝ بعس٠ اٜاّ . أغؿطت ٖصٙ إعطن١ عٔ غكٛٙ َس١ٜٓ بٓػاظٟ 

% َٔ اْايٞ عسز ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ؾُٝا ٜكسض 11اٜسٟ ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ٚاييت بًػت خػا٥طٖا 

قت٬ًٝ َٔ اؾٓٛز ٚنابطٌ نإ اسس٥ُٗا ٜسع٢ َٛناقاتا  11بعض إكازض إ خػا٥ط ا٫ٜطايٌٝ 

س ٚقتٌ ٖصا ايهاب٘ بايكطب َٔ ايٓكب ايتصناضٟ اؿايٞ إعطن١ دًٝا١ْ , نُا قتٌ ناب٘ ٚاس

َٓانٌ  788دطٜح ٚاغط  688ؾٗٝس ٚ 188اَا خػا٥ط اجملاٖسٜٔ ؾكس ناْت ,  دٓسًٜا 17ٚدطح 

, ٖهصا زاضت ؾٛم ضَاٍ   1111. 18. 11بٌ اتطاى ٚعطب ْكًٛا اٍ ْابٛيٞ ع٢ً ايباخط٠ ايٌٓٝ ّٜٛ 

 دًٝا١ْ اٍٚ َعطن١ نبرل٠ خانتٗا ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ٗ يٝبٝا , ٚٗ دًٝا١ْ ازضنت اٜطايٝا إٔ

َٔ   ايٓع١ٖ ايعػهط١ٜ اييت ٚعست بٗا ؾعبٗا قس ؼٛيت اٍ سطب طاس١ٓ غتهًؿٗا نٝاع ا٫٫ف

, يكس بطٖٔ ابٓا٥ٗا ٚخػاض٠ إًٝاضات َٔ اَٛاشلا ٚتًطٝذ زلعتٗا ايعػهط١ٜ ٚإع١ٜٛٓ باـعٟ ٚايعاض 

ا٭ إٔ ٖصٙ  اجملاٖسٕٚ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ إعطن١ ع٢ً اِْٗ قؿًا ٚاسسًا ٚضغِ اـػا٥ط ٚقٛاؾٌ ايؿٗسا٤

إعطن١ قسَت زضغًا ٗ ايهؿاح ٚايتهش١ٝ َٔ أدٌ ايٛطٔ ٚتعتدل ٖصٙ إعطن١ َٔ اٍٚ إعاضى 

*  ٚاييت تبٌ ع١ًُٝ  8ايهبرل٠ ايطاس١ٓ اييت ػطٟ ٗ ايسؾاع عٔ بٓػاظٟ . " اْٛط اـطٜط١ ضقِ 

  (1أست٬ٍ بٓػاظٟ " َٚعطن١ دٛيٝا١ْ ")
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 159" بإًشل , م  9ـاضط١ ضقِ "*.   أْٛط ا

  .  131, م  1666,  3(.  ضَهإ ؾٝؿٔ , ايتكاضٜط ايعػهط١ٜ ايذلن١ٝ سٍٛ َعاضى اؾٗاز , َطادع١ , قُس ا٭غط٢ , ف١ً ايؿٗٝس , ايعسز  1)
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 : 9199. َىفًبر  2:انكىٌفٍت . يعركت 

تعتدل ٖصٙ إعطن١ َٔ أٚا٥ٌ إعاضى اييت سسثت عٓس ْعٍٚ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ إٍ بٓػاظٟ َٚٓطك١ ايهٜٛؿ١ٝ 

تعتدل َٔ إٓاطل اشلا١َ ٚاييت تكع ع٢ً إسخٌ ايؿطقٞ ٕس١ٜٓ بٓػاظٟ يًكس اثبت اجملاٖسٕٚ ٗ ٖصٙ إعطن١ إٔ 

ٟ عتاز عػهطٟ ؾًِ ٜهٔ ػٗٝع اجملاٖسٕٚ ٜهاؾ٧ ايتذٗٝع ا٭ٜطايٞ َٚع شيو ايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ أق٣ٛ َٔ أ

ؾكس يكٔ اجملاٖسٕٚ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ زضغًا ٗ ايتدطٝ٘ ايعػهطٟ ٚقس أغتُطت ٖصٙ إعطن١ أنجط َٔ 

عؿط غاعات َتتاي١ٝ أؾذلى ؾٝٗا عسز نبرل َٔ اجملاٖسٜٔ َٔ كتًـ إٓاطل ٚتصنط إكازض ايتاضى١ٝ إٔ 

س ايكاز٠ إٝساٌْٝ ٗ ٖصٙ إعطن١ نإ َٔ َٓطك١ اؾبٌ ا٭خهط , ؾكس خطدت زٚض١ٜ إغتط٬ع١ٝ يًكٛات أس

ا٭ٜطاي١ٝ ؾتكس٣ شلا اجملاٖسٕٚ ٚأنططت ايكٝاز٠ ا٭ٜطاي١ٝ إٍ ؼطٜو ق٠ٛ نبرل٠ بكٝاز٠ اؾٓطاٍ " أيػٓسضٚ 

ايك٠ٛ ا٭ٜطاي١ٝأغتكبًت بٓرلإ سا١َٝ ٖٚٓا ٖٚٛ َٔ نباض قاز٠ ايػعٚ ا٭ٜطايٞ ٚتعذلف إكازض ا٭ٜطاي١ٝ بإٔ 

إطابط١ ع٢ً ايػاسٌ أغتدسَت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ إسؾع١ٝ ع٢ً ْطام ٚاغع نُا أغتعاْت بايكطع ايبشط١ٜ 

يكس ٚادٗت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ بعس أست٬شلا ٕس١ٜٓ بٓػاظٟ َكا١َٚ َػتُط٠ َٔ فاٖسٟ َعػهط ب١ٓٝٓ , ايًٝيب 

زات ايٛط١ٝٓ ُْٚٛت نتا٥ب اجملاٖسٜٔ ٚعازٚا حملاقط٠ َس١ٜٓ بٓػاظٟ , ٚعٓسَا أضاز بعس إٔ أنتًُتا٭غتعسا

ا٭ٜطايٕٝٛ ؾو اؿكاض , قاَٛا بٗذّٛ عٓٝـ ع٢ً قٛات اجملاٖسٜٔ ؾتكس٣ شلِ اجملاٖسٕٚ ٚضزِٖٚ ع٢ً 

ٜٛات دٓسٟ بٌ قتٌٝ ٚدطٜح َٔ بٌ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝٚأضتؿعت َعٓ 81نباٙ ٚ 1أعكابِٗ ْٚتر عٔ شيو َكتٌ 

اجملاٖسٜٔ ٚظاز إقطاضِٖ ع٢ً اؾٗاز َٚكا١َٚ ايعسٚ ايػاظٟ , ٚقس قعس اجملاٖسٕٚ َٔ سكاضِٖ إٍ قا٫ٚت 

ٖذ١َٝٛ ع٢ً َطانع زؾاع ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٚناْٛا ٗ نٌ َط٠ وكًٕٛ ع٢ً إعٜس َٔ ايػٓا٥ِ نا٭غًش١ 

قس اْسسطت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ خاضز َٓطك١ ٚايعتاز اؿطبٞ ٜٚهبسٕٚ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ خػا٥ط بؿط١ٜ َٚاز١ٜ ٚ

ي٘ " أِْٗ ٜهاؾشٕٛ َٔ ايهٜٛؿ١ٝ ٜٚكـ أسس ايكاز٠ ا٭ٜطايٕٝٛ يتًو إعطن١ ؾذاع١ اجملاٖسٜٔ ايًٝبٌٝ بكٛ

 ( 1أدٌ قه١ٝ " . )

 : 6166دٌسًبر  61يعركت بُغازي 

رل إعطن١ بايططٜك١ اييت دطت ٖصٙ إعطن١ ٗ  بكاع َتعسز٠ َٔ َس١ٜٓ بٓػاظٟ ٚقس لح اجملاٖسٕٚ ٗ تػٝ

ٜطغبٕٛ ؾٝٗا ٚناْت قاٚي١ َٔ قٛات اجملاٖسٜٔ باشلذّٛ ع٢ً َعػهط إٜطايٞ قطب َس١ٜٓ بٓػاظٟ ٚقس أغؿط 

قتٌٝ ٚقس غُٓٛا نُٝات  888ٖصا اشلذّٛ عٔ خػا٥ط نبرل٠ بًؼ عسز ايكت٢ً ٗ ايططف ا٭ٜطايٞ أنجط َٔ 

فاٖسٜٔ ٚدطح عؿط٠ اخطٕٚ ٗ شيو ايّٝٛ  8غتؿٗس نبرل٠ َٔ ا٭غًش١ ايجك١ًٝ ٚايعتاز اؿطبٞ ٚقس أ

 ( 1ٚاْتكط اجملاٖسٕٚ أْتكاضًا عًُٛٝا . )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  131, م  1666,  3ضَهإ ؾٝؿٔ , ايتكاضٜط ايعػهط١ٜ ايذلن١ٝ سٍٛ َعاضى اؾٗاز , َطادع١ , قُس ا٭غط٢ , ف١ً ايؿٗٝس , ايعسز ( 1) 

 .  1611زٜػُدل  16,  39(. قشٝؿ١ ايبٝإ , أخباض اؿطب بططابًؼ , ايعسز 1)



 
 

   221 
 

ٚقس ٚقؿت قشٝؿ١ ايبٝإ قٛات اجملاٖسٜٔ ٗ ٖصٙ إعطن١ بإٔ اجملاٖسٜٔ ٚايعجُاٌْٝ ٖذُٛا ع٢ً 

بٓػاظٟ ٚنبسٚا ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ خػا٥ط بؿط١ٜ َٚاز١ٜ َٚسست ايكشٝؿ١ اجملاٖسٜٔ بأِْٗ ٗ 

قاضب١ أٜطايٝا عؿط غٓٛات َا يسِٜٗ َٔ ايعاز ٚايعتاز اؿطبٞ قتكط٠ ا٭ٜطايٌٝ بأِْٗ  أَهاِْٗ

قّٛ ٜٗع٩ٕٚ َٔ دٓٛزِٖ ٚإٔ أستُا٥ِٗ بأغٛاض إسٕ احملت١ً ضؾع َٔ َعٜٓٛات اجملاٖسٜٔ ٜكٍٛ أسس 

يبػاي١ ٕا ا٭غط٣ عٔ إعذاب٘ بأَهاْٝات اجملاٖسٜٔ "يٛ عًُت إٜطايٝا َا عٓسنِ , َٚا اْتِ عًٝ٘ َٔ ا

أقسَت ع٢ً قتايهِ َٚٔ ايكاز٠ ا٭ٜطايٌٝ ايصٜٔ ؾاضنٛا ٗ َعطن١ إست٬ٍ بٓػاظٟ "أًَٖٝٝٛٚٛ َٔ 

 (1ايكاز٠ ايصٜٔ يسِٜٗ خدل٠ عػهط١ٜ ؾاضى ٗ َعِٛ َعاضى ؾطم يٝبٝا ٚقٌ إي٣طتب١ ؾطٜل )

 :  :919يارش  ;9يعركت انُخهتٍٍ 

ايؿٜٛٗات ٚتكع قطب ٛاْٞ عبس ايػين َٚعطن١  َعطن١ غ يكس عطؾت ٖصٙ إعطن١ بعس٠ أزلا٤ َٓٗا

بٓػاظٟ َٔ اؾٓٛب ايؿطقٞ بٌ َعػهط اجملاٖسٜٔ بب١ٓٝٓ َٚعػهط ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝبايؿٜٛٗات , ٚقس 

غبكت ٖصٙ إعطن١ عس٠ قا٫ٚت قاّ بٗا اجملاٖسٕٚ ع٢ً خطٛٙ زؾاع ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ يكطع ٚغا٥ٌ 

٭ٜطاي١ٝ إٛدٛز٠ بايؿٜٛٗات ؾطم بٓػاظٟ ٚنإ َٔ بٝٓٗا ا٭تكاٍ ايػًه١ٝ بككس قاقط٠ ايكٛات ا

َاضؽ , ٚتٛقع ا٭ٜطايٕٝٛ بصيو إٔ اجملاٖسٜٔ ٜطٜسٕٚ ؾٔ ٖذّٛ نبرل ع٢ً  18.  81ٖذّٛ يًٝيت 

 88َعػهطِٖ بايؿٜٛٗات يصيو دطزٚا ق٠ٛ نبرل٠ بكٝاز٠ اؾٓطاٍ "أًَٝٝٛ" ٚاؾٓطاٍ بطٜه٫ٛ تهِ 

َسؾع  18َكاتٌ , ٚ ٥7611ٌ َٔ ايؿطغإ تهِ ٗ فُٛعٗا نتا٥ب ٚٔؼ قطع َسؾع١ٝ ٚث٬خ ؾكا

 811َكاتٌ َٔ ايؿطغإ ٚ  117ناب٘ ٚ 176دٓسٟ َٔ إؿاٙ ٚ  1686َٛظع١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 

فاٖس ناْت  8888إٍ  1888َسؾعًا , اَا قٛات اجملاٖسٜٔ ؾتكسض َا بٌ  18دٓسٟ َٔ إسؾع١ٝ َع 

قس خطز اجملاٖسٕٚ َٔ ٚاس١ ايٓدًتٌ ٚتكسَت ؾطق١ آخط٣ َٔ تطاب٘ سٍٛ َٓطك١ اشلٛاضٟ ٚؾتٛإ , ٚ

قٛات اجملاٖسٜٔ َٔ خًـ اشلٛاضٟ ٚؾتٛإ ٚاخصت إساؾع ايذلن١ٝ َٛاقعٗا ٗ َٛاد١ٗ ايكٛات 

ًَُٝذل تطز عًٝٗا  171ا٭ٜطاي١ٝ ٚبسأت بايككـ , نُا أخصت إسؾع١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ٖٞ اـط٣ َٔ عٝاض 

ٜطاي١ٝٯغتهؿاف َٛاقع اجملاٖسٜٔ ٚاسكت أعسازِٖ ٚٚدٗت بٗا بايجٌ ٚقس تسخًت ايطا٥طات ا٭

ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ إتشطن١ مٖٛا ٚقس ساٍٚ اجملاٖسٕٚ دط ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ إٍ ٚاس١ ايٓدٌٝ عٓسَا 

أبسٚا ١ْٝ ا٭ْػشاب ٚقطض قا٥س ايػط١ٜ ا٭ٜطاي١ٝ ايجا١ْٝ بسا١ٜ اشلذّٛ بككس أست٬ٍ ايٛاس١ ٗ ٖصٙ 

اٖسٕٚ دع٤ً َٔ قٛاتِٗ ٗ ا١ُٕٓٝ يٮْكهاض ع٢ً قٛات ايعسٚ بٛاس١ ايٓدًتٌ ٚبكٝت ا٭ثٓا٤ تطى اجمل

 ( 1) , ايكٛات ايذلن١ٝ ٗ ايٛغ٘ يتهٕٛ ٗ إ٪خط٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  1611زٜػُدل  16,  39(. قشٝؿ١ ايبٝإ , أخباض اؿطب بططابًؼ , ايعسز 1)

 .   161.    163(.   خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل , م 1)
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ٚقس تكسَت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ٭ست٬ٍ اؾاْب ايػطبٞ َٔ ايٛاس١ ٚقاّ ؾطغإ أٜطايٕٝٛ َٛاد١ٗ قٛات  

ٗ  –أسس ايكاز٠ إٝساٌْٝ  –اجملاٖسٜٔ ايكاز١َ َٔ د١ٗ "ٚازٟ ايكطاض٠" سٝح أقٝب ايعكٝس بطْاضزؽ

قسضٙ ٚقتٌ ساٚيت إسؾع١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ قكـ ػُعات اجملاٖسٜٔ ٗ غٛاْٞ عبس ايػين ٗ ٖصٙ ا٭ثٓا٤ 

زؾع اجملاٖسٕٚ بكٛات دسٜس٠ قسَت َٔ اشلٛاضٟ يصيو ؼطى غ٬ح ايؿطغإ ا٭ٜطايٞ ٕٛادٗتٗا 

طق١ ايعكٝس ٚاغتُطت ؾطق١ إسؾع١ٝ ا٭ٜطاي١ٝ ٗ قكـ اجملاٖسٜٔ ست٢ اْػشب دع٤ َِٓٗ ثِ تكسَت ؾ

" ٚأقطسَت َع قٛات اجملاٖسٜٔ بايػ٬ح ا٭بٝض ْٚتٝذ١ ٭غتدساّ ايػ٬ح Mocavataَٛناؾاتا " 

ٓٛز ٚشيو عٓس ؾطاضِٖ ا٭بٝض قتٌ ايٓكٝب " نٛضْايسٟ" ٚا٬ٕظَإ "غٛيًٛ" "ٚطاغٝيت" ٚغرلِٖ َٔ اؾ

ٖذًَٛا ع٢ً ايكٛات  ٚقس اْتٗت إعطن١ بعسَا أْػشب اجملاٖسٕٚ إٍ ايٛضا٤ ثِ ؾَٓٛٔ إعطن١ 

نباٙ أَا  8قت٬ًٝبِٝٓٗ  18ا٭ٜطاي١ٝ َٓطك١ "غٝسٟ َؿتاح" ٚقس بًػت خػا٥ط ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ 

َٔ  871فاٖس بٌ ؾٗٝس ٚدطٜح , نُا عجط ع٢ً  1888خػا٥ط اجملاٖسٜٔ ؾكس ناْت سٛايٞ 

اٍ ؾكس ناْت خػا٥ط اجملاٖسٜٔ ايًٝبٌٝ ٚا٭تطاى َٓتؿط٠ ٗ ايٛاس١ بعس ْٗا١ٜ إعطن١ ع٢ً نٌ س

اجملاٖسٜٔ ٗ ٖصٙ إعطن١ نبرل٠ ٚشيو ٭غتُاتتِٗ ٗ ايكتاٍ ٜٚسٍ عسز ايكت٢ً ٚاؾطس٢ َٔ 

ايططؾٌ ع٢ً نطا٠ٚ إعطن١ ٚقس تطادع ايططؾإ إٍ َطانع ا٭ْط٬م ا٭ٍٚ قبٌ إعطن١ ٜٚبسٚا 

ا إٍ اتٝذ١ اييت عُسٚايصٟ ٜبٌ ٖذّٛ اجملاٖسٜٔ ٚا٭غذل*  8شيو ٚانشًا َٔ خ٬ٍ ايؿهٌ ضقِ 

 (1تطبٝكٗا ٗ ٖصٙ إعطن١  )

 :  :919أبرٌم .  ;8يعركت سىاًَ عصًاٌ 

تكع ٖصٙ إٓطك١ إٍ ايؿطم َٔ َس١ٜٓ بٓػاظٟ ٚناْت َػطسًا يعس٠ َعاضى أُٖٗا تًو َعطن١ غٛاْٞ 

,  عكُإ سٝح ناْت فُٛع١ إٜطاي١ٝ تكّٛ بتؿٝٝس ؼكٝٓات ٗ ا٭ضانٞ إٛاد١ٗ يػٛاْٞ عكُإ

ٚشيو بككس ططزِٖ َٔ إٓطك١ ٚعطق١ً أعُاشلِ ؾأغتعست ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ أثط شيو ؼػبًا ؿسٚخ أٟ 

ٖذّٛ قتٌُ َٔ داْب اجملاٖسٜٔ ٚأقطسَت ؾع٬ً بكٛات اجملاٖسٜٔ اييت ظسؿت مٛ إٓطك١ ٚأغتُط 

تٗا نس ا٭ؾتباى بٌ ايططؾٌ َس٠ َٔ ايٛقت سٝح أطًكت أسس٣ ايػؿٔ ايبشط١ٜ ْرلإ َسؾعٝ

نِ َٔ  81اجملاٖسٜٔ بايهٜٛؿ١ٝ إهإ ايؿٗرل ايصٟ ٜتذُع ؾٝ٘ اجملاٖسٕٚ ٚا٭تطاى ع٢ً َػاؾ١ 

غٛاْٞ عكُإ , ٕٚا عًُت بك١ٝ قٛات اجملاٖسٜٔ بٗصا ايككـ ظسـ دع٤ َٓٗا بأػاٖايهٜٛؿ١ٝ 

ؿكٕٛ ٚأٚقؿت ٚغٛاْٞ عكُإ ؾتعطنت شلا قٛات إؿا٠ ا٭ٜطاي١ٝ إػٓس٠ َسؾع١ٝ إٝسإ َٚسؾع١ٝ ا

  ( 1) قٛات اجملاٖسٜٔ عٔ ايعسـ ٚشيو ْٛطًا يؿس٠ إكا١َٚ ا٭ٜطاي١ٝ بأغًشتٗا إدتًؿ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  151م   1ٚٗ إًشل     1369م 1611. 3.  6ٜطايٝا , اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ ًُٕه١ إٜطايٝا , (. ًٖه١ إ1)

   116( قُس أٓس ايطٝب ا٭ؾٗب , َطدع غابل , م 1)
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ؾكس عازت قٛات اجملاٖسٜٔ بعس إ نبست ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ بعض اـػا٥ط بًػت سػب ايتكاضٜط  

اييت عازت  -اٖسٜٔ ٚقتٌ ايعؿطات َٔ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ؾٗٝس َٔ داْب اجمل 188ايطزل١ٝ انجط َٔ 

ٚايػٝطط٠ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايعطبات ٚإسؾع١ٝ , ٚقس نإ  –ُٚطنعت ع٢ً َساخٌ غٛاْٞ عكُإ 

ٖصا ايٓكط َجاب١ ايؿطاض٠ اييت دعًت اجملاٖسٜٔ ٜػطٕٚ ع٢ً نطٚض٠ ؼكٝل ايٓكط ٗ َعِٛ إعاضى 

بٗات , ٚقس نطضت قٛات اجملاٖسٜٔ اشلذّٛ ع٢ً ايكٛات اييت تًت ٖصٙ إعطن١ ٚع٢ً ناؾ١ اؾ

ا٭ٜطاي١ٝ "عًل ايطٜح" قطب بٓػاظٟ ٚنإ َٔ بٌ اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ أغتؿٗسٚا ٗ ٖصٙ إعطن١ ايؿٝذ 

 (1َٛغ٢ ضقطم عُس٠ قب١ًٝ ايعُاَط٠ ٚايؿٝذ ددلٌٜ ايعبٝسٟ َٔ ايكب١ًٝ ْؿػٗا . )

طن١ اؾٗاز ٗ بطق١ ٫ؽتًـ عٔ َج٬ٝتٗا ٗ َسٕ ٚقس أتهح َٔ ايعطض ايػابل بكٛض٠ عا١َ إٔ س

يٝبٝا , ؾكس ناْت تعبرلًا قازقًا عٔ إّإ إٛاطٌٓٝ ايًٝبٌٝ بٛادبِٗ إكسؽ ٗ ايصٚز عٔ سٝاض 

ايٛطٔ ٚأغتذاب١ يطٚح ايعكٝس٠ ا٭غ١َٝ٬ ايساع١ٝ يًعع٠ ٚايهطا١َ ؾهإ اؾٗاز إكسؽ نس ٤٫ٖٛ 

تعُاض١ٜٚتسؾعِٗ ْٛاظع قًٝب١ٝ ساقس٠ , ٚقس خاض اجملاٖسٕٚ ٖصٙ ايػعا٠ ايصٜٔ ؼطنِٗ َطاَع إغ

إعاضى اييت أغتعطنٓا أُٖٗا نس ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝٚاييت أتػُت ٗ عَُٛٗا بايٓٛاّ ٚقاّ اجملاٖسٕٚ 

ٗ أنجطٖا باشلذّٛ ع٢ً ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝٚأغتطاعٛا إٔ ٜٓعيٛا ايطعب بٌ قؿٛؾٗا ضغِ أَهاْاتِٗ 

طاع اجملاٖسٕٚ ٚا٭تطاى بتعاِْٚٗ إٔ ٜطًٝٛا أَس اؿطب ٕس٠ ط١ًٜٛ ٚقس بصٍ ايططؾإ إتٛانع١ ٚقس أغت

ايًٝيب ٚايذلنٞ َٔ دٗس ٚتهشٝات َا ٗ ٚغعُٗا ُٚهٓٛا َٔ قاقط٠ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ زاخٌ 

 ( 1سكْٛٗا ٗ دبٗات بطق١ ايج٬خ زض١ْ ٚطدلم ٚبٓػاظٟ . )

غٗٛي١ طبٛغطاؾ١ٝ إٓطك١ غ٬ف زض١ْ ٚبٓػاظٟ , ٚقس ػُع  ٚقس أٖتِ ا٭ٜطايٕٝٛ ظب١ٗ بٓػاظٟ َػتػًٌ

اجملاٖسٕٚ ٗ َعػهطات َع١ٓٝ عٓس بسا١ٜ سطن١ اؾٗاز ؼت تأثرل عاًٌَ ٖاٌَ ُٖا ايسٜٔ ٚايٛطٔ 

سٝح إٔ ايسع٠ٛ يًذٗاز قس ُت عٔ ططٜل إػادس ٚايعٚاٜا ٕا ؾٝٗا َٔ ٚعٜ نإ شلِ تأثرل نبرل ٗ 

با٥ٌ ايبس١ٜٚ ٚؾشص ُُِٖٗ ؾٗاز إش أِْٗ ناْٛا وجٕٛ ٗ يكام ايػ٬ح كاطب١ َؿاعط ضداٍ ايك

ٚا٭يتشام َعػهطات ايتطٛع ٚايتكسٟ يًكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٚقس ػُع بصيو ؾع٬ً عسز نبرل َٔ ؾباب 

إٓاطل ايكطٜب١ ٚايبعٝس٠ ٗ ايعسٜس َٔ إعػهطات نُعػهط ب١ٓٝٓ ٚعٌ بَٛٓكٛض ٚإسٚض َٚٓٗا 

ٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٗ نٌ َٔ بٓػاظٟ ٚزض١ْ ٚطدلم ٚقس غاُٖت خدل٠ ايهباٙ ا٭تطاى ٗ بسأت َكا١َٚ ايك

 (  1)تِٓٛٝ سطن١ اؾٗاز إش أِْٗ يعبٛا زٚضًا ٖاًَا ٗ قٝاز٠ إعاضى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 168س أٓس ايطٝب ا٭ؾٗب , َطدع غابل , م (. ق1ُ)

 .  167(. خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل , م 1)

  161(. قُس أٓس ايطٝب ا٭ؾٗب , َطدع غابل , م 1)
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سٝح تٍٛ أْٛض بو َع َػاعسٜ٘ َٔ ايهباٙ ايصٜٔ نإ ع٢ً ضأغِٗ َكطؿ٢ نُاٍ ثِ ايطا٥س ععٜع 

م ايصٜٔ ؾاضنٛا ٗ نجرل َٔ إعاضى ٜٚصنط إ أْٛض باؾا عًٞ إكطٟ ببٓػاظٟ ٚازِٖ اؿًيب بطدل

أغؼ تًُٓٛٝا خاقًا َعػهط زض١ْ تٍٛ ا٭ؾطاف عًٝ٘ بٓؿػ٘ غاِٖ ٗ تِٓٛٝ ؾ٪ٕٚ اجملاٖسٜٔ ٚسٌ 

َؿانًِٗ ٚؾتح شلِ َساضؽ ٚإػتؿؿٝات ٚأْؿا٤ َطانع تسضٜب ٚأضغٌ فُٛع١ َٔ إتسضبٌ إٍ 

إعاضى بسض١ْ انجط س١ٜٛٝ ضَا يًشُاؽ ايصٟ ظضع٘ ؾِٝٗ أْٛض  تطنٝا ٭نُاٍ تسضٜبِٗ , ٚقس ناْت

بو ايصٟ نإ ٜبازشلِ ايتكسٜط ٜٚٛيِٝٗ ايهجرل َٔ ايعٓا١ٜ ٚا٭ٖتُاّ ٚنإ يكعٛب١ َػايو إٓطك١ 

 (1احملٝط١ بسض١ْ أثطٙ ٗ أغتُطاض إكا١َٚ ست٢ بعس تٛقٝع َعاٖس٠ أٚؾٞ يٛظإ )

سٕٚ َٛقـ اشلذّٛ ٗ َعِٛ ا٭سٝإ ٚإٔ ٚنعِٗ نإ سػًٓا ضغِ اَا ٗ َس١ٜٓ طدلم ؾكس أؽص اجملاٖ

اؿكاض ايصٟ نطبت٘ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ سٛشلِ , يهٔ ٖصا اؿكاض ؾؿٌ ُٚهٔ اجملاٖسٕٚ َٔ دعٌ 

سطن١ ا٭َساز عٔ ططٜل اؿسٚز إكط١ٜ َػتُط٠ ٚقس ُٝعت سطن١ اؾٗاز بٗصٙ إٓطك١ عُاؽ 

بهجط٠ ايػاضات اييت قاَٛا بٗا نس سكٕٛ ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ ٚضغِ اجملاٖسٜٔ يكس ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ 

طبٝع١ اجملتُع ايبسٟٚ ؾكس أقبح اجملاٖسٕٚ ٗ ؾذل٠ ٚدٝع٠ َٓهٛبٌ ؼت قٝاز٠ ٚاسس٠ ١َُٛٓ 

ٚػُعٛا سٍٛ َعػهط إسٚض ٚاْتؿطت بٌ خٝاَِٗ إساضؽ ٚٚدست شلِ اعُاٍ ؾأقبشٛا ٜعاٚيْٛٗا 

١ بٓػاظٟ بك٬ب١ إكا١َ ست٢ ْٗا١ٜ َعطن١ ايٓدًتٌ ٚأغتُطت إكا١َٚ زاخٌ إعػهطات , ُٚٝعت دبٗ

ايٛط١ٝٓ تتدص ايتسابرل اي٬ظ١َ يسسط ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝٚخرل زيٌٝ ع٢ً شيو ؾعاي١ٝ سطن١ اؾٗاز ع٢ً 

 ( 1كتًـ اؾبٗات ٜٚتهح شيو ٗ ق١ً َا أستً٘ ايػعا٠ َٔ أضض قبٌ َعاٖس٠ اٚؾٞ يٛظإ )
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 .  168(. خًٝؿ١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل , م 1) 

 .  161(. قُس أٓس ايطٝب ا٭ؾٗب , َطدع غابل , م 1) 
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 :مىنذي ووسبً ووشأتً وشيىخً
  

ٖٛ عُط املدتاض بٔ ستُس ؾطسات أبطٜسإ ستُس َؤَٔ بٖٛسمي١ عبس اهلل عًِ َٓاف بٔ ستػٔ بٔ سػٔ بٔ عهط١َ 

بٔ طاٖط بٔ األضؾع بٔ غعٝس بٔ عٜٛس٠ بٔ ادتاضح بٔ خايف بٔ ٖؿاّ بٔ  بٔ ايٛتاز بٔ غؿٝإ بٔ خايس بٔ ادتٛؾايف

ٚيس َٓاف ايهبري َٔ نباض قبا٥ٌ قطٜـ َٔ بٝت ؾطسات َٔ قب١ًٝ أبطٜسإ ٖٚٞ بطٔ َٔ بطٕٛ املٓؿ٘ أٚ املٓٝـ   

َٔ أبٜٛٔ  1081.  20.  02بكطب دٓعٚض ايؿطق١ٝ مبٓطك١ ب٦ط األؾٗب ؾطقٞ طربم ّٜٛ  ايؿٝذ ادتًٌٝ عُط املدتاض

قاذتني  ٚنإ ٚايسٙ شتتاض بٔ عُط َٔ قب١ًٝ املٓؿ١ َٔ بٝت ؾطسات ٚنإ َٛيسٙ بايبطٓإ يف ادتبٌ األخهط، 

تُسٖٚا ْٚؿأ ٚتطعطع يف بٝت عع ٚنطّ، حتٝط ب٘ ؾٗا١َ املػًُني ٚأخالقِٗ ايطؾٝع١، ٚقؿاتِٗ اذتُٝس٠ اييت اغ

 .  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  يكا١ُ٥ ع٢ً نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ا األغالّ َٔ تعايِٝ

، ؾعٗس ٖٚٛ يف ساي١ املطض إىل ضؾٝك٘   ٚبكشبت٘ ظٚدت٘ عا٥ؿ١  تٛيف ٚايسٙ يف ضسًت٘ إىل َه١ ألزا٤ ؾطٜه١ اذتر

ايػٝس أمحس ايػطٜاْٞ )ؾكٝل ؾٝذ ظا١ٜٚ دٓعٚض ايٛاقع١ ؾطم طربم( بإٔ ٜبًؼ ؾكٝك٘ بأْ٘ عٗس إيٝ٘ برتب١ٝ ٚيسٜ٘ عُط 

ذتل ، ثِ اُٗا َسضغ١ ايكطإٓ ايهطِٜ ايػطٜاْٞ ضعاٜتُٗا ستككًا ضغب١ ٚايسُٖا، ؾأزخًٚستُس، ٚتٛىل ايؿٝذ سػني 

 (1)   (  1) ٚايكبا٥ٌ األخط٣ىل طًب١ ايعًِ َٔ أبٓا٤ يٝٓهِ إ ادتػبٛب  عُط املدتاض باملعٗس

إلمياٌ ّحب مسازٗ الٔته يف صغسِ، فهاٌ ٍرا مً اخلري الرٖ أصاب قلبُ امللئ با -زمحُ اهلل  -لكد ذام عنس املختاز 

حٔح التجأ إىل اهلل الكْٖ العصٓص يف أمْزِ نلَا، ّظَس ميُ ىبْغ مير صباِ مما جعل شْٔخُ َٓتنٌْ بُ  اهلل ّزضْلُ 

الرٖ ناٌ ميازٗ للعله، ّملتكٙ للعلناء، ّالفكَاء ّاألدباء ّاملسبني الرًٓ ناىْا ٓصسفٌْ علٙ تسبٔ٘ ّتعلٔه  يف معَد اجلغبْب

ّإعداد املتفْقني مً أبياء املطلنني لٔعدٍّه حلنل زضال٘ اإلضالو اخلالدٗ، ثه ٓسضلٍْه بعد ضيني عدٓدٗ مً العله ّالتلكٕ 

ٓكٔا لتعلٔه الياس ّتسبٔتَه علٙ مبادئ اإلضالو ّتعالٔنُ السفٔع٘ ّمهح يف معَد ّالرتبٔ٘ إىل مْاطً الكبائل يف لٔبٔا ّافس

اجلغبْب مثاىٔ٘ أعْاو ٓيَل مً العلْو الصسعٔ٘ املتيْع٘ نالفكُ، ّاحلدٓح ّالتفطري ّمً أشَس شْٔخُ الرًٓ تتلنر علٙ 

عبداهلل الظاٍسٖ املدىٕ ّغريٍه نجري،  أٓدَٓه، الطٔد الصزّالٕ املغسبٕ، ّالطٔد اجلْاىٕ، ّالعالم٘ فاحل بً حمند بً

ّشَدّا لُ باليباٍ٘ ّزجاح٘ العكل، ّمتاى٘ اخللل، ّحب الدعْٗ، ّناٌ ٓكْو مبا علُٔ مً ّاجبات عنلٔ٘ أضْٗ بصمالئُ الرًٓ 

ف عيُ ٓؤدٌّ أعنااًل مماثل٘ يف ضاعات معٔي٘ إىل جاىب طلب العله ّناٌ خملصًا يف عنلُ متفاىًٔا يف أداء ماعلُٔ ّمل ٓعس

شمالؤِ أىُ أجل عنل ْٓمُ إىل غدِ ٍّهرا اشتَس باجلدٓ٘ ّاحلصو ّاالضتكام٘ ّالصرب، ّلفتت مشائلُ أىظاز أضاترتُ 

الطٔد  ّناٌ الطلب٘ ّأخالم نل ّاحد ميَه،ّشمالئُ ٍّْ مل ٓصل ٓافعًا، ّناٌ األضاترٗ ٓبلغٌْ اإلماو حمند املَدٖ أخباز 

 ( 0)    (،  2)    محٔدٗ  خالل ما ٓتحلٙ بُ مًيف عنس املختاز ُٓهرب  حمند املَدٖ

 

 

 

 

                                                           
 . 62م.  املطدع ايػابل  ،األؾٗبستُس ايطٝب ( 1) 

 .  62املطدع ايػابل , م  ،األؾٗبستُس ايطٝب ( 6) 
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بأسٛاٍ ايٛغط ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘  ٚأقبح ع٢ً إملاّ ٚاغع بؿ٦ٕٛ ايب١٦ٝ اييت حتٝط ب٘ ٚع٢ً داْب نبري يف اإلزضاى

ٚاالضتباطات اييت تكٌ ٖصٙ ايكبا٥ٌ  ٚع٢ً َعطؾ١ ٚاغع١ باألسساخ ايكب١ًٝ ٚتاضٜذ ٚقا٥عٗا ٚتٛغع يف َعطؾ١ األْػاب

 ٚبتكايٝسٖا، ٚعازاتٗا، َٚٛاقعٗا، ٚتعًِ َٔ ب٦ٝت٘ اييت ْؿأ ؾٝٗا ٚغا٥ٌ ؾض ارتكَٛات ايبس١ٜٚ َٚابعهٗا ببعض، 

ٜتطًب٘ املٛقـ َٔ آضا٤ ْٚعطٜات، نُا أْ٘ أقبح خبري مبػايو ايكشطا٤ ٚبايططم اييت نإ ظتتاظٖا َٔ بطق١ إىل 

أْٛاع ايٓباتات ٚخكا٥كٗا ع٢ً  َكط ٚايػٛزإ يف ارتاضز ٚإىل ادتػبٛب ٚايهؿط٠ َٔ ايساخٌ، ٚنإ ٜعطف

اييت تكٝب املاؾ١ٝ بربق١ َٚعطؾ١ بططم عالدٗا ْتٝذ١ يًتذاضب  َطاضيف بطق١، ٚنإ ع٢ً زضا١ٜ باألشتتًـ أْٛاعٗا 

املتٛاضث١ عٓس ايبسٚ ٖٚٞ اختباضات َهتػب١ عٔ ططٜل ايتذطب١ ايط١ًٜٛ، ٚاملالسع١ ايسقٝك١، ٚنإ ٜعطف مس١ نٌ 

يٛنٛح ًَهٝتٗا ألقشابٗا , ؾٗصٙ املعًَٛات تسٍ ع٢ً تٛنع ع٢ً اإلبٌ ٚاألغٓاّ ٚاألبكاض  قب١ًٝ، ٖٚٞ ايػُات اييت

 ( ٤1 عُط املدتاض ٚؾطٓت٘ َٓص ؾباب٘ . )شنا

 وصف عمر انمختار :
نإ عُط املدتاض َتٛغط ايكا١َ ميٌٝ إىل ايطٍٛ قًٝاًل، ٚمل ٜهٔ بايبسٜٔ املُت٧ً أٚ ايٓشٝـ ايؿاضؽ، أدـ ايكٛت 

بسٟٚ ايًٗذ١، ضقني املٓطل، قطٜح ايعباض٠، الميٌ سسٜج٘، َتعٕ يف نالَ٘، تؿرت ثٓاٜاٙ أثٓا٤ اذتسٜح عٔ ابتػا١َ 

ايًش١ٝ ٚقس أضغًٗا َٓص قػطٙ، تبسٚ عًٝ٘ قؿات ايٛقاض  بط١٦ٜ، أٚ نشه١ ٖاز١٥ إشا َا اقتهاٖا املٛقـ، نجٝـ

  (0) (3) تتكسّ َع٘ بتكسّ ايػٔ ٚادتس١ٜ يف ايعٌُ، ٚايتعكٌ يف ايهالّ ٚايجبات عٓس املبسأ ٚقس أخصت ٖصٙ ايكؿات

 ٚأَا االغتاش ستُس ايطٝب االؾٗب ؾكس قاٍ : )ٚقس عطؾت٘ َعطؾ١ طٝب١ ٚقس َهٓتين ٖص املكاسب١ َٔ االستهاى

ب٘ َباؾط٠، ؾهٓت أْاّ خبُٝت٘ ٚاىل داْب٘ ٚأِٖ َانٓت اَكت٘ َٓ٘ ضمح٘ اهلل ٚأْا ٚقت شاى سسٜح ايػٔ ٖٛ أْ٘ 

الٜرتنٓا إٔ ْٓاّ إش ٜكهٞ نٌ ي١ًٝ ٜتًٛ ايكطإٓ ٜٚكّٛ َبهطًا ؾٝأَطْا بايٛن٤ٛ بايطغِ عُا ْالقٝ٘ َٔ ؾس٠ ايربز 

ِ ٜكًٞ هلل ضب ايعاملني يف ٚزٜإ ٚدباٍ ٚنٗٛف ادتبٌ ٚنأْٞ أضاٙ َٔ خًـ ايػٓني ٖٚٛ قا٥  َٚتاعب ايػؿط...(.

يف ظ١ًُ ايًٌٝ ايبِٗٝ ٖٚٛ ٜتًٛ نتاب اهلل بكٛت سعٜٔ، ٚتٓشسض ايسَٛع ع٢ً  األبٝضاألخهط ٚقس ايتـ ظطزٙ 

إٕ ايصٜٔ ٜتًٕٛ نتاب اهلل ٚأقاَٛا ايكال٠ ٚأْؿكٛا مما ضظقٓاِٖ غطًا }قاٍ تعاىل:  خسٚزٙ َٔ خؿ١ٝ ايععٜع ايطسِٝ.

 * {ال١ْٝ ٜطدٕٛ جتاض٠ ئ تبٛضٚع

  ٖٚٛ ايصٟ تعًِ َٔ غري٠ شٟ ايكطْني ٖصا املع٢ٓ ايطؾٝع ٚايصٟ البس َٔ ٚدٛزٙ يف ايؿدك١ٝ ايكٝاز١ٜ ايطبا١ْٝ

، ؾعٓسَا ب٢ٓ ايػس ، ٚضؾع ايعًِ ، ٚاعإ املػتهعؿني ْػب ايؿهٌ اىل  * {ٖصا ضمح١ َٔ ضبٞ....}يف قٛي٘ تعاىل: 

 ايػًب١  نإ قاسب قًب َٛقٍٛ باهلل تعاىل، ؾًِ تػهطٙ ْؿ٠ٛ ايٓكط، ٚسال٠ عُط املدتاضإٕ  ضب٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل

 ( 3) بعس َا ختًل َٔ االغس االغطٛض٠ ٚاظاح ايعًِ ٚقٗط ايتعسٟ
 

                                                           
  62. .62، مَطدع ايػابل ايطٝب األؾٗب , ( 1)

  .26عُط املدتاض ْؿأت٘ ٚدٗازٙ ، م, اذتطٜطٟ  إزضٜؼ(. 6)

  62*. غٛض٠ ؾاطط , األ١ٜ 

  22*. غٛض٠ ايهٗـ األ١ٜ 

       62ستُس األؾٗب, َطدع غابل , م  ( 3)

 11غٛض٠ ٜٛغـ: اآل١ٜ * . 
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 تالوتً نهقرآن انكريم وعبادتً:
املكشـ ايؿطٜـ نإ عُط املدتاض ؾسٜس اذتطم ع٢ً أزا٤ ايكًٛات يف أٚقاتٗا ٚنإ ٜكطأ ايكطإٓ ًَٜٛٝا، ؾٝدتِ 

عُط )ٚضزى ايكطإٓ( ٚقك١ شيو نُا شنطٖا ستُس  نٌ غبع١ أٜاّ َٓص إٔ قاٍ ي٘ االَاّ ستُس املٗسٟ ايػٓٛغٞ ٜا

يف َٛقع ب٦ط  ايطٝب األؾٗب، أْ٘ اغتأشٕ يف ايسخٍٛ ع٢ً االَاّ ستُس املٗسٟ َٔ سادب٘ ستُس سػٔ ايبػهطٟ

ايػاض٠ ايٛاقع يف ايططٜل ايكشطاٟٚ بني ايهؿط٠ ٚايػٛزإ ٚعٓسَا زخٌ ع٢ً املٗسٟ تٓاٍٚ َكشؿًا نإ ظاْب٘ 

غٝسٟ إٔ ايهجرئٜ َٔ األخٛإ ٜكطإٔٚ أٚضازًا َع١ٓٝ َٔ  ْٚاٚي٘ يًُدتاض ٚقاٍ : ٌٖ يو ؾ٤ٞ آخط تطٜسٙ ؾكًت ي٘ ٜا

تطٕٚ  ال أقطأ إال األٚضاز ارتؿٝؿ١ عكب ايكًٛات ؾأطًب َٓهِ اداظتٞ مبا ِ قطا٤تٗا ٚأْاهل األزع١ٝ ٚايتهطعات أدعت

 (                    1) عُط ٚضزى ايكطإٓ(  ؾأدابين  بكٛي٘: )ٜا

ٜسٙ ٚخطدت أمحٌ ٖصٙ اهلس١ٜ ايعع١ُٝ )املكشـ( ٚمل أظٍ بؿهٌ اهلل استؿغ بٗا يف سًٞ ٚتطسايٞ ٚمل  ؾكبًت  

  أٜاّع٢ً ايكطا٠٤ ؾٝ٘ ًَٜٛٝا ألختِ ايػًه١ نٌ غبع١  ّٝٛ ٚقطت َساًَٚا ٜؿاضقين َكشـ غٝسٟ َٓص شيو اي

ٚمسعت َٔ ؾٝدٓا غٝسٟ امحس ايطٜؿٞ إٔ بعض نباض األٚيٝا٤ ٜساّٚ ع٢ً ططٜك١ قطا٠٤ ايكطإٓ َبتس٥ًا )بايؿاحت١( اىل 

ثِ اىل )غٛض٠ ايكاؾات( ثِ اىل ثِ اىل )غٛض٠ ايؿعطا٤( ،  )غٛض٠ املا٥س٠( ثِ اىل )غٛض٠ ْٜٛؼ( ، ثِ اىل )غٛض٠ االغطا٤(

إٕ احملاؾع١ ع٢ً ,  (.4))غٛض٠ م( ثِ اىل آخط ايػًه١ َٚٓص شيو اذتني ٚأْا أقطأ ايكطإٓ َٔ املكشـ ايؿطٜـ بٗصا ايرتتٝب

ايععِٝ ايصٟ حت٢ً ب٘ عُط املدتاض  اإلميإتال٠ٚ ايكطإٓ ٚايتعبس ب٘ تسٍ ع٢ً ق٠ٛ االميإ، ٚتعُك٘ يف ايٓؿؼ، ٚبػبب 

،ٚستاضب١ ايعًِ، ٚايكٗط، ٚارتٓٛع ٚقس حت٢ً ٖصا االميإ  ٚايكسم  ٚايؿذاع١ناألَا١ْ  ت مج١ًٝ،٘ قؿااْبجل عٓ

ًُٛىل عع ٚدٌ بتٓؿٝص أٚاَطٙ ٜٚػاضع يف تٓؿٝصٖا ٚنإ نجري يٚنإ ٜتعبس  يف سطق٘ ع٢ً أزا٤ ايكًٛات يف أٚقاتٗا

ت ٚنإ ستاؾعًا ع٢ً ايٛن٤ٛ ست٢ يف غري أٚقا   ايتٓؿٌ يف أٚقات ايؿطاؽ، ٚنإ قس أيعّ ْؿػ٘ بػ١ٓ ايهش٢

ال أعطف إْين قابًت أسسًا َٔ ايػاز٠ ايػٓٛغ١ٝ ٚأْا ع٢ً غري ٚن٤ٛ َٓص ؾطؾين اهلل  ايكال٠، ٚمما ٜط٣ٚ عٓ٘ أْ٘ قاٍ

 يكس نإ ٖصا ايعبس ايكاحل ٜٗتِ بعازٙ ايطٚسٞ ايَٝٛٞ بتال٠ٚ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚقٝاّ ايًٌٝ ٚاغتُط 5)باالْتػاب إيِٝٗ

ؾٗصا اجملاٖس ستُٛز ادتُٗٞ ايصٟ ساضب حتت قٝاز٠ عُط املدتاض ٚقاسب٘ نجريًا، , َع٘ ٖصا اذتاٍ ست٢ اغتؿٗازٙ.

ٜصنط يف َصنطات٘ أْ٘ نإ ٜأنٌ َع٘ ٜٚٓاّ َع٘ يف َهإ ٚاسس ٜٚكٍٛ: )مل أؾٗس قط أْ٘ ْاّ يػا١ٜ ايكباح، 

ٜتٓاٍٚ االبطٜل ٜٚػبؼ  ٜتًٛ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚغايبًا َاؾهإ ٜٓاّ غاعتني اٚ ثالثًا ع٢ً أنجط تكسٜط، ٜٚبك٢ قاسًٝا 

 ايٛن٤ٛ بعس َٓتكـ ايًٌٝ ٜٚعٛز اىل تال٠ٚ ايكطإٓ ، يكس نإ ع٢ً خًل ععِٝ ٜتُٝع مبٝعات ايتك٣ٛ ٚايٛضع، ٜٚتش٢ً

  .( 0)(6)بكؿات اجملاٖسٜٔ األبطاض....(

 

                                                           
 

     ، ستُس َٓاع. َصنطات زتاٖس، ستُٛز ادتُٗٞ(. 1)       

  62*. غٛض٠ ؾاطط , األ١ٜ 

    .26، م , َطدع غابل ازضٜؼ اذتطٜطٟ (. 6)      
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األخري٠ َٔ سٝات٘ إزَاْ٘ ع٢ً تال٠ٚ ايكطإٓ إٕ َٔ اغباب ايجبات اييت متٝع ب٘ عُط املدتاض ست٢ ايًشعات  

ايهطِٜ ٚايتعبس ب٘ ٚتٓؿٝص أسهاَ٘، ألٕ ايكطإٓ ايهطِٜ َكسض تجبٝت ٖٚسا١ٜ ٚشيو ملا ؾٝ٘ َٔ قكل 

األْبٝا٤ َع أقٛاَِٗ ، ٚملا ؾٝ٘ َٔ شنط َآٍ ايكاذتني، َٚكري ايهاؾطٜٔ ٚادتاسسٜٔ ٚأٚيٝا٥٘ بأغايٝب 

ٜتًٛا ايكطإٓ ايهطِٜ بتسبط ٚإميإ ععِٝ ؾطظق٘ اهلل ايجبات ٖٚساٙ ططٜل يكس نإ عُط املدتاض  (0) َتعسز٠.

ٜا }قاسب٘ ساي٘ يف ايتال٠ٚ ست٢ ايٓؿؼ األخري، ٖٚٛ ٜػام اىل سبٌ املؿٓك١ ٖٚٛ ٜتًٛقٛي٘ تعاىل : ايطؾاز ٚيكس

 ( 1)   *(7){أٜتٗا ايٓؿؼ املط١٦ُ اضدعٞ اىل ضبو ضان١ٝ َطن١ٝ

 :  شجاعتً وكرمً 
ّ( تكطض غؿط 1081ٖـ )1311إٕ ٖصٙ ايكؿ١ ادت١ًُٝ تعٗط يف غري٠ عُط املدتاض َٓص ؾباب٘ ايبانط ؾؿٞ عاّ 

عُط املدتاض ع٢ً ضأؽ ٚؾس اىل ايػٛزإ ٜهِ نٌ َٔ ايػٝس خايس بٔ َٛغ٢، ٚايػٝس ستُس املػايٛغٞ ، 

ض٣ٚ ايكك١( ٚيف ايهؿط٠ ٚدس  اجملربٟ ٚخًٝؿ١ ايسباض ايعٟٚ اسس اعها٤ ظا١ٜٚ ٚاٚ بؿعإ )ٖٚٛ ايصٟ ٚقطدًٝ٘

ايٛؾس قاؾ١ً َٔ ايتذاض َٔ قبًٝيت ايع١ٜٚٚاجملابط٠ ، ٚجتاض آخطٜٔ َٔ ططابًؼ ٚبٓػاظٟ تتأٖب يًػؿط اىل 

ايػٛزإ، ؾاْهِ ايٛؾس اىل ٖؤال٤ ايتذاض ايصٜٔ تعٛزٚا ايػري يف ايططم ايكشطا١ٜٚ ، ٚهلِ خرب٠ دٝس٠ بسضٚبٗا 

شطا٤ بايكطب َٔ ايػٛزإ قاٍ بعض ايتذاض ايصٜٔ تعٛزٚا املطٚض َٔ ٖصا ٚعٓسَا ٚقٌ املػاؾطٕٚ اىل قًب ايك

ٜٛدس  -إال يف ايكًٌٝ ايٓازض -ايططٜل إْٓا غُٓط بعس ٚقت قكري بططٜل ٚعط ال َػًو يٓا غريٙ َٚٔ ايعاز٠ 

ْػإ ؾٝ٘ أغس ٜٓتعط ؾطٜػت٘ َٔ ايكٛاؾٌ اييت متط َٔ ٖٓاى، ٚتعٛزت ايكٛاؾٌ إٔ ترتى ي٘ بعريًا نُا ٜرتى اال

قطع١ ايًشِ اىل ايهالب أٚ ايكطط، ٚمتط ايكٛاؾٌ بػالّ ٚاقرتح املتشسخ إٔ ٜؿرتى ادتُٝع يف مثٔ بعري 

 (0) ٖعٌٜ ٜٚرتنْٛ٘ يالغس عٓس خطٚد٘، ؾطؾض عُط املدتاض بؿس٠ قا٥اًل:

)إٕ االتاٚات اييت نإ ٜؿطنٗا ايكٟٛ َٓا ع٢ً ايهعٝـ بسٕٚ سل أبطًت ؾهٝـ ٜكح يٓا إٔ ْعٝس اعطا٤ٖا  

يًشٝٛإ إْٗا عال١َ اهلٛإ ٚاملصي١. إْٓا غٓسؾع االغس بػالسٓا اشا َا اعرتض ططٜكٓا( ٚقس ساٍٚ بعض 

أقٍٛ أْين تطنت بعريًا اىل سٝٛإ املػاؾطٜٔ إٔ ٜجٓٝ٘ عٔ ععَ٘، ؾطز عًِٝٗ قا٥اًل: أْين أخذٌ عٓسَا أعٛز ٚ

 ( 3. ) عٔ ضعٝت٘ اعرتض ططٜكٞ ٚأْا ع٢ً اغتعساز ذتُا١ٜ َا َعٞ ٚنًهِ ضاع ٚنًهِ َػؤٍٚ

 

 

                                                           
  33. ستُس ايطٝب األؾٗب , َطدع غابل , م (1)

 . 62, 62. غٛض٠ ايؿذط , األ١ٜ , *

 162م َطدع غابل ,  عُط املدتاض يالؾٗب،.  (6)

 . 01.  32م َطدع غابل  ،(. ايطٝب األؾٗب3)
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َٚا نازت ايكاؾ١ً تسْٛ َٔ املُط ايهٝل ست٢ خطز االغس َٔ َهاْ٘ ايصٟ اختصٙ ع٢ً اسس٣ ؾطؾات املُط 

ؾطا٥ك٘ َٔ شيو: أْا َػتعس أتٓاظٍ عٔ بعري َٔ بعا٥طٟ ؾكاٍ أسس ايتذاض ٚقس خاف َٔ ٍٖٛ املٓعط ٚاضتعؿت 

ٚال حتاٚيٛا َؿانػ١ األغس، ؾاْرب٣ عُط املدتاض ببٓسقٝت٘ ٚناْت َٔ ايٓٛع ايْٝٛاْٞ ٚض٢َ االغس 

ؾكطعت٘،  بايطقاق١ االٚىل ؾأقابت٘ ٚيهٔ يف غري َكتٌ ٚاْسؾع االغس ٜتٗاز٣ ضتٛ ايكاؾ١ً ؾطَاٙ بأخط٣

 ( . 1) .(8)يرياٙ أقشاب ايكٛاؾٌ ٜػًذ دًسٙٚأقط عُط املدتاض ع٢ً إٔ 

إٕ ٖصٙ اذتازث١ تسيٓا ع٢ً ؾذاع١ عُط املدتاض ٚقس تٓاٚيتٗا اجملايؼ َٜٛصاى مبٓت٢ٗ االعذاب ٚقس غأٍ 

االغتاش ستُس ايطٝب االؾٗب عُط املدتاض ْؿػ٘ عٔ ٖصٙ اذتازث١ يف َعػهط املػاضب١ خب١ُٝ ايػٝس ستُس 

عٔ ٖصٙ ايٛاقع١ ؾأداب بكٛي٘: تطٜسْٞ ٜاٚيسٟ إٔ أؾتدط بكتٌ قٝس قاٍ يٞ َا قاي٘ قسميًا أسس  ايؿا٥سٟ

ّٞ باْو قتًت سؿط٠( ٚاَتٓ إٕ دٛاب عُط املدتاض  ع عُط املدتاضاألعطاب ملٓاؾػ٘ ٚقس قتٌ أغسًا )أتؿتدط عً

ٌ االميإ ٚايتٛسٝس يف ْعطتِٗ بٗصٙ اآل١ٜ ايهطمي١ ٜسٍ ع٢ً تأثطٙ ايعُٝل بايكطإٓ ايهطِٜ، ألْ٘ تعًِ إٔ أٖ

ايعُٝك١ ذتكٝك١ ايٛدٛز، ٚتطًعِٗ اىل اآلخط٠ ٜٓػبٕٛ ايؿهٌ اىل ايععٜع ايٖٛاب غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٜٚتدًكٕٛ 

ضب قس آتٝتين َٔ املًو }َٔ سعٛظ ْؿٛغِٗ، ؾٗٛ ايصٟ َّط نجريًا ع٢ً زعا٤ ْيب اهلل ٜٛغـ عًٝ٘ ايػالّ: 

ٛؾين َػًًُا ٚاذتكين ٛات ٚاالضض أْت ٚيٞ يف ايسْٝا ٚاآلخط٠ تٚعًُتين َٔ تأٌٜٚ األسازٜح ؾاطط ايػُ

 * {بايكاذتني

إٕ قؿ١ ايؿذاع١ ظٗطت يف ؾدك١ٝ عُط املدتاض املتُٝع٠ يف دٗازٙ يف تؿاز نس ؾطْػا، ٚيف يٝبٝا نس 

ٞ ايصٟ اٜطايٝا ٚعتؿغ يٓا ايتاضٜذ ٖصٙ ايطغاي١ اييت اضغًٗا عُط املدتاض ضزًا ع٢ً ضغاي١ َٔ ايؿاضف ايػطٜاْ

  أنطٖت٘ اٜطايٝا يٝتٛغط هلا يف ايكًح َع عُط املدتاض ٚاٜكاف اذتطب.

اىل أخٝٓا غٝسٟ ايؿاضف بٔ  ايكا٥ٌ إٔ ادت١ٓ حتت ظالٍ ايػٝٛفع٢ً ضغٍٛ اهلل  كال٠عس ايبػ١ًُ ٚاي)قاٍ ب

 ( . 0) أمحس ايػطٜاْٞ سؿع٘ اهلل ٖٚساٙ، غالّ اهلل عًٝهِ ٚضمحت٘ ٚبطنات٘ َٚػؿطت٘ َٚطنات٘

 

 

 

 

                                                           
ّ زضاغات يف سطن١ ادتٗاز ايًٝيب، اعُاٍ ايٓس٠ٚ ايع١ًُٝ اييت عكسٖا َطنع زضاغ١ دٗاز ايًٝبٝني 1231ّ اىل 1226عُط املدتاض ْؿأت٘ ٚدٗازٙ َٔ ( 1) 

داَع١  -نس ايػعٚ االٜطايٞ مبٓاغب١ ايصنط٣ ارتُػني الغتؿٗاز عُط املدتاض، اؾطاف ايسنتٛض عكٌٝ ستُس ايربباض، ن١ًٝ اآلزاب ٚايرتب١ٝ

 اضْٜٛؼ.ق

  . 00,  03 م َطدع غابل  الؾٗب،ايطٝب ا(. 6)
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ْعًُهِ إٔ إٜطايٝا إشا أضازت إٔ تبشح َعٓا يف أٟ َٛنٛع تعتكس أْ٘ ُٜٗٗا ُٜٚٗٓا ؾُا عًٝٗا إال إٔ تتكٌ  

بكاسب األَط َٚٛالٙ غٝسٟ ايػٝس ستُس إزضٜؼ ابٔ ايػٝس ستُس املٗسٟ ابٔ ايػٝس ستُس ايػٓٛغٞ ضنٞ 

جتًٕٗٛ ٖصا بٌ ٚتعطؾٕٛ إشا ؾ٦تِ  اهلل عِٓٗ مجٝعًا، ؾٗٛ ايصٟ ٜػتطٝع قبٍٛ ايبشح َعِٗ أٚ ضؾه٘، ٚأْتِ ال

أنجط َٔ ٖصا َٚهإ غٝسٟ إزضٜؼ يف َكط َعطٚف عٓسنِ ٚأَا أْا ٚبك١ٝ االخٛإ اجملاٖسٜٔ ال ْعٜس عٔ 

 ٜكسض عًٝٓا شتايؿت٘ ؾٓكع ؾُٝا ال ْعكٞ ي٘ أَطًا ْٚطدٛ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ال نْٛٓا دٓس َٔ دٓٛزٙ ال

َٔ ايعيٌ ضتٔ ال ساد١ عٓسْا إال َكات١ً أعسا٤ اهلل ٚايٛطٔ ٚأعسا٥ٓا  ْطٜس ايٛقٛع ؾٝ٘ سؿعٓا اهلل ٚإٜانِ

ؾ٤ٞ إشا َا أَطْا غٝسْا ٚٚىل ْعُتٓا ضنٞ اهلل عٓ٘ ْٚؿعٓا ب٘ بٛقـ ايكتاٍ ْٛقؿ٘ ٚإشا مل  ٚيٝؼ يٓا َٔ االَط

ايطًٝإ ٜأَطْا بصيو ؾٓشٔ ٚاقؿٕٛ عٓس َا أَطْا ب٘ ٚال طتاف طٝاضات ايعسٚ َٚساؾع٘ ٚزبابات٘ ٚدٓٛزٙ َٔ 

ٚال طتاف ست٢ َٔ ايػِ ايصٟ  ايًٝبٝني ؤال٤ اآلخطٜٔ ِٖ اجملٓسٕٚ َٔ بعضٚاذتبـ ٚايػباٜؼ املهػطٜٔ )ٖ

ٚنعٛٙ يف اآلباض ٚخبٛا ب٘ ايعضٚع ايٓابت١ يف األضض ضتٔ َٔ دٓٛز اهلل ٚدٓٛزٙ ِٖ ايػايبٕٛ ٚضتٔ ال ْطٜس يهِ 

ٜٓا ٚإٜانِ اىل غبٌ ايطؾاز ٚإىل خس١َ املػًُني ٜسؾعهِ إيٝ٘ ايٓكاض٣ ٚظٓٓا بهِ خري ٚاهلل ٜٛؾكٓا ٜٚٗس َا

ـٓا٥ب املٓطك١ ادتب١ًٝ  1311ٙضبٝع ايجاْٞ  13ٚضنا٤ غٝسْا ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚغالّ االغالّ ع٢ً َٔ تبع االغالّ

 ( 1) ٚستٌ ايؿاٖس َٔ ٖصٙ ايطغاي١ قٛي٘: "  (9)عُط املدتاض

)ٚال طتاف طٝاضات ايعسٚ َٚساؾع٘ ٚزبابات٘ ٚدٓٛزٙ َٔ ايطًٝإ ٚاذتبـ ٚايػباٜؼ ، ٚال طتاف ست٢ َٔ  

ايػِ ايصٟ ٚنعٛٙ يف اآلباض ٚٚنعٛٙ ع٢ً ايعضٚع ايٓابت١ يف األضض ضتٔ َٔ دٓٛز اهلل ٚدٓٛزٙ ِٖ ايػايبٕٛ(.إٕ 

ٚيكس سؿغ يٓا ايتاضٜذ عباض٠ مج١ًٝ قؿ١ ايؿذاع١ َالظ١َ يكؿ١ ايهطّ، نُا إٔ ادتػت ٚايبدٌ ال ٜؿرتقإ 

يكس تهاؾطت ْكٛم  ملؿكٛز( غـأْْبدٌ باملٛدٛز ٚال  نإ ٜطززٖا عُط املدتاض بني نٝٛؾ٘ : )آْا ال

 (  0) ايهتاب ٚايػ١ٓ مبسح ايهطّ ٚاالْؿام ٚشّ ايبدٌ ٚاالَػاى،

اِٖ ٜٓؿكٕٛ ؾال تعًِ ْؿؼ َا تتذاؾ٢ دٓٛبِٗ عٔ املهادع ٜسعٕٛ ضبِٗ خٛؾًا ٚطُعًا ٚمما ضظقٓ}قاٍ تعاىل :  

  *   {أخؿٞ هلِ َٔ قط٠ أعني دعا٤ً مبا ناْٛا ٜعًُٕٛ

 

 

 

 

 

                                                           
 . 22م َطدع غابل  ،ايطٝب األؾٗب (1)

  22. م , َطدع غابل  عُط املدتاض ْؿأت٘ ٚدٗازٙ(6)

 12غٛض٠ ايػذس٠، آ١ٜ *. 
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املاؾ١ٝ إال أْ٘ مل تهٔ ١ُٖ عُط املدتاض َٓكطؾ١ اىل مجع املاٍ ٚايجط٠ٚ ٚايػ٢ٓ ٚإٕ نإ قس ٚضخ عٔ ٚايسٙ بعض 

عاًَا،ٚنإ ط١ًٝ ؾرت٠  18تطنٗا يف ضعا١ٜ بعض أقاضب٘ يف ايكب١ًٝ ٚتطى أضن٘ َٚٛطٓ٘ َٓص إٔ نإ عُطٙ 

ّٕٛ أغط٠ أقبح َٛضز ضظق٘  إقاَت٘ يف َعٗس ادتػبٛب تتهؿٌ إزاض٠ املعٗس مبكطٚؾات٘ ٚبعس إٔ تعٚز ٚن

األٜاّ َتؿطغًا دتُع املاٍ، ٚإمنا عاف يًعًِ  َاٜتشكٌ عًٝ٘ َٔ ْتاز اذتٝٛاْات ايك١ًًٝ ٚمل ٜهٔ ًَٜٛا َٔ

ٚايسع٠ٛ ٚادتٗاز، ٚاْؿػٌ عٔ مجع االَٛاٍ ٚايجطٚات ٚقه٢ سٝات٘ ؾكريًا َكتٓعًا مبا ضظق٘ اهلل َٔ ايكٓاع١ 

ٚايطن٢ بايهؿاف ٚنإ ٜبصٍ َايف ٚغع١ يهٝٛؾ٘ ٚدٓٛزٙ ٜٚٓؿل ع٢ً أؾطاز دٝؿ٘ َا الغتؿ٢ ايؿكط، 

 10)ٜٚكسّ إخٛاْ٘ ع٢ً ْؿػ٘ 

 انذعىة وانجهاد قبم االحتالل االيطاني: 
تؿٛم عُط املدتاض ع٢ً اقطاْ٘ بكؿات عس٠ َٓٗا، َتا١ْ ارتًل، ٚضداس١ ايعكٌ، ٚسب ايسع٠ٛ، ٚٚقٌ أَطٙ اىل 

ايععِٝ ايجاْٞ يًشطن١ ايػٓٛغ١ٝ ستُس املٗسٟ ايػٓٛغٞ ؾكسَ٘ ع٢ً غريٙ ٚاقطشب٘ َع٘ يف ضسًت٘ ايؿٗري٠ 

ّ أقسض ستُس املٗسٟ قطاضًا بتعٝني عُط املدتاض ؾٝدًا 1081ّ ٚيف عاّ 1088َٔ ادتػبٛب اىل ايهؿط٠ عاّ 

ِّ ايٓاؽ أَٛض زِٜٓٗ،  يعا١ٜٚ ايككٛض بادتبٌ األخهط قطب املطز، ٚقاّ عُط املدتاض بأعبا٤ امل١ُٗ خري قٝاّ، ؾعً

ٚغاض يف ايٓاؽ غري٠  ع٢ً مجع نًُتِٗ ٚغع٢ يف َكاذتِٗٚغاِٖ يف ؾض ايٓععات بني ايكبا٥ٌ ٚعٌُ 

محٝس٠، ؾعٗط يف ؾدكٝت٘ أخالم ايسعا٠ َٔ سًِ ٚتأْٞ، ٚقرب، ٚضؾل، ٚعًِ ، ٚظٖس. ٚمما جتسض االؾاض٠ 

  قٝاز٠ اذتطن١ ايػٓٛغ١ٝإيٝ٘ إٔ ٚقٛع االختٝاض عًٝ٘ يًكٝاّ بأَٛض ٖصٙ ايعا١ٜٚ نإ َككٛزًا َٔ قبٌ 

ؾت بك٠ٛ ايؿه١ُٝ، ٚؾس٠ املطاؽ، ؾٛؾك٘ ايعا١ٜٚ ناْت يف اضض قب١ًٝ ايعبٝس اييت عط سٝح إٔ ٖصٙ

اهلل يف غٝاغ١ ٖصٙ ايكب١ًٝ ، ٚصتح يف قٝازتٗا بؿهٌ اهلل ٚمبا أٚزع اهلل ؾٝ٘ َٔ قؿات قٝاز١ٜ َٔ 

إٕ ايؿرت٠ اييت قهاٖا يف ظا١ٜٚ ايككٛض تسيٓا ٚتؿٗس يٓا ع٢ً  سه١ُ ٚعًِ ٚسًِ ٚقرب ٚاخالم.

ّ ْٚؿطٙ بايؿهط٠ ٚاالقٓاع ٚاالضؾاز ايتٛدٝ٘، ؾٗٛ ق١ُ أعُاي٘ ادت١ًًٝ ؛ نساع١ٝ ضباْٞ ٜسعٛ اىل االغال

ؾاشت١ يف ٖصا اجملاٍ، ؾٗٛ مل ٜسخٌ زتاٍ ايسع٠ٛ ٚاالضؾاز إال بعس إٔ تعًِ َٔ أَٛض زٜٓ٘ ايهجري، 

ؾؿل ططٜل ايسع٠ٛ بعاز عًُٞ، ٚثكاؾ١ َتُٝع٠، ٚتؿٛم ضٚسٞ، ٚضداس١ عكٌ، ٚق٠ٛ سذ١ ٚضساب١ قسض، 

ع٢ً تعًِ ايعًِ ٚايعٌُ ب٘ ٚتعًُٝ٘ ٚعٓسَا ظسـ االغتعُاض ايؿطْػٞ ٚمساس١ ْؿؼ يكس نإ سطٜكًا 

ع٢ً َطانع اذتطن١ ايػٓٛغ١ٝ يف تؿاز، ْعُت اذتطن١ ايػٓٛغ١ٝ ْؿػٗا ٚأعست يًذٗاز عستٗا، 

 ( 1). ٠ َٔ ِٖ أٚىل بٗصا ايعٌُ ادتًٌٝٚاختاضت َٔ ايكاز

 

                                                           
 

 01,  01 . 62، م( ايطٝب األؾٗب , َطدع غابل 1)
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اذتطن١ ايػٓٛغ١ٝ اجملاٖس٠ يف تؿاز  ؾهإ عُط املدتاض َٔ نُِٓٗ ؾكاضع االغتعُاض ايؿطْػٞ َع نتا٥ب

 .  يف ٚغع٘ ست٢ يؿت االْعاض اىل سعَ٘ ٚععَ٘ ٚؾطاغت٘ ٚبعس ْعطٙ ٚسػٔ قٝازت٘ ٚبصٍ َا

ٚبكٞ عُط املدتاض يف تؿاز  ايػٓٛغٞ: )يٛ نإ يسٜٓا عؿط٠ َجٌ املدتاض النتؿٝٓا( ؾكاٍ عٓ٘ ستُس املٗسٟ 

داْب دٗازٙ نس ؾطْػا، ؾشٌُ ايهتاب ايصٟ ٜٗسٟ بٝس  ٜعٌُ ع٢ً ْؿط االغالّ ٚزع٠ٛ ايٓاؽ ٚتطبٝتِٗ اىل

ٚايػٝـ ايصٟ عتُٞ بايٝس االخط٣، ٚظٗطت َٓ٘ ؾذاع١ ٚبطٛي١ ٚبػاي١ ْازض٠ يف ايسؾاع عٔ زٜاض املػًُني، 

ٚناْت املٓاطل اييت ٜتٛىل أَطٖا أَٓع َٔ عطٜٔ االغس، ٚال غتؿ٢ َايف شيو َٔ ازضاى ايكٝازٟ املػًِ يٛادب٘ 

ٚعٓسَا أقٝبت األبٌ اييت ناْت حتٌُ االثكاٍ يًُذاٖسٜٔ مبطض ادتطب، ٚنإ (.11)ٝست٘ ٚأَت٘جتاٙ زٜٓ٘ ٚعك

بعري ٚناْت تًو االبٌ ٖٞ قٛاّ اذتٝا٠ بايٓػب١ يًُذاٖسٜٔ ٚاٖتِ ايػٝس املٗسٟ  عسزٖا ال ٜكٌ عٔ أضبع١ آالف

ٖصٙ امل١ُٗ اييت ؾػًت باٍ  ) ٚٚقع اختٝاضٙ ع٢ً عُط املدتاض يٝهٕٛ املػؤٍٚ عٔ ايػٓٛغٞ بؿإٔ عالدٗا

اجملاٖسٜٔ، ؾأَطٙ بإٔ ٜصٖب باالبٌ اىل َٛقع )عني نًو( ْعطًا يٛؾط٠ َا٥٘ ٚيكالسٝت٘، ٚنإ ع٢ً عُط 

 .ٚاختاش ايتسابري ايالظ١َ يًسؾاع املدتاض ١َُٗ اخط٣ ٖٚٞ االستٝاط ٚاذتطم ايؿسٜس

ايكٝاز٠ ٚنإ تٛؾٝل اهلل ي٘ ععًُٝا يف  ٚاختاض عُط املدتاض َٔ اجملاٖسٜٔ زتُٛع١ خري٠، ٚشٖب يتٓؿٝص أَط

ّ ضدع عُط املدتاض بأَط َٔ ايكٝاز٠ ايػٓٛغ١ٝ اىل 1828ٚيف عاّ , َُٗت٘ ايعػري٠ ؾٓاٍ أعذاب ايػٝس املٗسٟ

ادتبٌ االخهط يٝػتأْـ عًُ٘ يف ظا١ٜٚ ايككٛض، ٚيهٔ شيو مل ٜػتُط طٜٛاًل، ؾكس بسأت املعاضى ايهاض١ٜ 

  طاْٝني يف َٓطك١ ايربز٣ َٚػاعس ٚايػًّٛ ع٢ً اذتسٚز ايًٝب١ٝ املكط١ٜ.بني اذتطن١ ايػٓٛغ١ٝ ٚايربٜ

ّ أؾس املعاضى نطا٠ٚ ٚاْتٗت بهِ ايػًّٛ اىل األضانٞ املكط١ٜ حتت نػٛط بطٜطاْٝا 1820ٚيكس ؾٗس عاّ  

ٚاٜا، ع٢ً ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، ٚعاز ايؿٝذ عُط املدتاض اىل ظا١ٜٚ ايككٛض ٚبطظت ؾدكٝت٘ بني ظَال٥٘ َؿاٜذ ايع

ٚبني ؾٝٛر ٚأعٝإ ايكبا٥ٌ، ٚيس٣ ايسٚا٥ط اذته١َٝٛ ايعجُا١ْٝ، ٚظٗطت َكسضت٘ يف َُٗت٘ ادتسٜس٠ بكٛض٠ 

ايعا١ٜٚ ٚيف تعاْٚ٘ َع ظَال٥٘ اآلخطٜٔ ٚيف َعادتت٘ يًُؿانٌ  إزاض٠تًؿت ايٓعط، ٚأقبح َتُٝعًا يف سعَ٘ يف 

  (1) َجاٍ. يال   ايعاّ َهطبًا اإلقالحايكب١ًٝ، ٚيف َٝسإ 

ٚناْت تطبط٘ قالت ؾدك١ٝ َع عسز نبري َٔ ظعُا٤، ٚأعٝإ ايكبا٥ٌ يف بطق١، ٚنصيو 

ظعُا٤ املسٕ، ٚنإ ظعُا٤ ايرباعك١ عتبٕٛ عُط املدتاض سبًا ْابعًا َٔ قًٛبِٗ يف سني أِْٗ مل 

ايػٓٛغٞ  ٝساالخ١ٜٛ َع ؾٝٛر ايعٚاٜا نايػ ٚاضتبطت عالقات٘ ْٛٛا َٔ ايكبا٥ٌ ايتابع١ يعاٜٚتٜ٘ه

ايؿٝدٞ،  ايػهٛضٟ ؾٝذ ظا١ٜٚ املطز، ٚعبس ضب٘ بٛؾٓافاألؾٗب ؾٝذ ظا١ٜٚ َػٛؽ، ٚعُطإ 

 ( 0)   .(12)ٚاذتػٔ ايػُاضٟ ؾٝذ ظا١ٜٚ زضٜاْ٘

 

                                                           
 

  01,  01 . 62، مايطٝب األؾٗب , َطدع غابل ( 1)

 00  ، م( ايطٝب األؾٗب , َطدع غابل 6)
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  تار في معاركً األونى ضذ إيطانياانشيخ عمر انمخ
اذتطب١ٝ تكب قصا٥ؿٗا ع٢ً َسٕ  ٚبسأت ايباضدات 1811ّ. غبتُرب08 سيعت اذتطب ايًٝب١ٝ االٜطاي١ٝعٓسَا اْ

ـّ َػطعًا اىل ظا١ٜٚ )ايككٛض( ايػاسٌ ايًٝيب بٓػاظٟ ٚزض١ْ ٚطربم  نإ عُط املدتاض ٚقتٗا بٛاس١ )دايٛ( خ

)ايككٛض( ، ؾاغتذابٛا ْسا٤ٙ،  ٚاَط بتذٓٝس نٌ َٔ نإ قاذتاً يًذٗاز َٔ قب١ًٝ ايعبٝس ايتابع١ يعٚا١ٜ

ٚاسهطٚا يٛاظَِٗ، ٚسهط أنجط َٔ أيـ َكاتٌ، ٚنإ عٝس االنش٢ َٔ ْؿؼ ايػ١ٓ اهلذط١ٜ ع٢ً األبٛاب 

أٟ مل ٜبل عٓ٘ إال ثالث١ أٜاّ ؾكط، ٚمل ٜٓتعط ايػٝس عُط املدتاض عٓس أًٖ٘ ست٢ ٜؿاضنِٗ ؾطس١ ايعٝس، 

ْت ايصبا٥ح اييت انٌ اجملاٖسٜٔ َٔ ذتَٛٗا ّٜٛ ايعٝس َٔ ؾتشطى ظٓٛزٙ ٚقهٛا ّٜٛ ايعٝس يف ايططٜل ٚنا

ايػٝس عُط املدتاض ؾدكًٝا، ٚٚقٌ اجملاٖسٕٚ ٚع٢ً ضاغِٗ عُط املدتاض ٚبطؾكت٘ امحس ايعٝػاٟٚ اىل َٛقع 

بٓٝٓ٘ سٝح َعػهط اجملاٖسٜٔ ايصٟ ؾطح بكسّٚ صتس٠ عُط املدتاض ٚضؾكا٥٘ ثِ ؾطعٛا ٜٗامجٕٛ ايعسٚ يٝاًل 

ٚقس بٝٓت زٚض ايعٚاٜا يف دٗازٖا نس اٜطايٝا يف ادتع٤ ايجاْٞ  غٓا٥ُِٗ َٔ ايعسٚ تؿٛم اذتكط ْٚٗاضًا ٚناْت

  . عٔ اذتطن١ ايػٓٛغ١ٝ ٚايصٟ مسٝت٘ غري٠ ايععُني ستُس املٗسٟ ايػٓٛغٞ ، ٚأمحس ايؿطٜـ.

ّ 1811ٜٚصنط ايؿٝذ ستُس األخهط ايعٝػاٟٚ بأْ٘ نإ قطٜبًا َٔ عُط املدتاض يف َعطن١ ايػالٟٚ عاّ 

ؾٛقـ يٓا بعض اسساخ تًو املعطن١ ؾكاٍ: )..ٚقس ؾادأْا ايعسٚ ؾكابً٘ َٔ اجملاٖسٜٔ ارتٝاي١، بُٝٓا نإ 

ايعسٚ ٜهطبٓا مبساؾع٘ ايطؾاؾ١ ٚانططضْا يًٓعٍٚ يف َهإ َٓدؿض َعضٚعًا بايؿعري ٚناْت ايػٓابٌ 

 (1)إش ضأٜٓا تتطاٜط بؿعٌ ايطقام املُٓٗط، ؾهأْٗا حتكس باملٓادٌ، ٚبُٝٓا ضتٔ نصيو 
َهاًْا َٓدؿهًا أنجط َٔ املهإ ايصٟ ضتٔ ؾٝ٘، ٚأضزْا إٔ ٜأ٣ٚ إيٝ٘ ايػٝس عُط املدتاض بػبب خٛؾٓا عًٝ٘ 

ؾطؾض بؿس٠ ست٢ دا٤ٙ اسس أتباع٘ ٜسع٢ ايػٝس األَني ٚزؾع٘ بك٠ٛ اىل املهإ ايصٟ اخرتْاٙ الٜٛا٥٘ ٚساٍٚ 

 .(13)ارتطٚز َٓ٘ ؾُٓعٓاٙ بكٛض٠ مجاع١ٝ......(

ؾاض ايؿٝذ ستُس األخهط اىل إعذاب ايهباط األتطاى ب٘ ٚبؿذاعت٘ ٚباآلضا٤ ايػسٜس٠ اييت تكسض نُا أ

  قا٥س ممتاظ ختطز عٔ ن١ًٝ عػهط١ٜعٓ٘ ؾهأمنا ٖٞ تكسض َٔ 

اجملاٖسٜٔ َؿذعًا ٚباعجًا يًطٚح املع١ٜٛٓ يف ق٠ٛ خاضق١ ٚقس حتسثت يف  ٚنإ قسَٚ٘ اىل َعػهطات

از يف أٜاَٗا األٚىل نس يجاْٞ عٔ اذتطن١ ايػٓٛغ١ٝ عٔ سطن١ ادتٗغري٠ امحس ايؿطٜـ يف ادتع٤ ا

   (0)  .اٜطايٝا

 

                                                           
 َطدع غابل  َصنطات زتاٖس، ستُٛز ادتُٗٞ، ستُس َٓاع. (. 1)

   33( عُط املدتاض ْؿأت٘ ٚدٗازٙ , َطدع غابل م 6)
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ٚنإ عُط املدتاض َٔ املكطبني يًؿٝذ امحس ايؿطٜـ ايػٓٛغٞ، ٚبعس ٖذطت٘ الظّ عُط املدتاض األَري ستُس  

ٚأخص يف  االخهطاألَري اىل َكط تٛىل أَط ايكٝاز٠ ايعػهط١ٜ بادتبٌ ازضٜؼ ٚقاّ بٛادبات٘ خري قٝاّ ٚبعس ٖذط٠ 

 ( . 1) ت١٦ٝٗ ايٓؿٛؽ جملاب١ٗ ايعسٚ ٚبسأ دٛالت٘ يف أضتا٤ املٓطك١ يالتكاٍ باالٖايٞ ٚظعُا٥ِٗ

ٚقاّ بؿتح باب ايتطٛع يًذٗاز، ؾأقبٌ ايًٝبٝني َٔ ,  يًعٌُ ادتسٜس ايؿام يف ْؿؼ ايٛقتبٌ ٚباألؾطاز ندط٠ٛ اٚىل  

ٚتًٗـ ع٢ً زتاب١ٗ ايعسٚ ايػازض، ٚناْت تطاؾك٘ دت١ٓ َه١ْٛ َٔ ابٓا٤ قبا٥ٌ ادتبٌ بٛدٛٙ َػتبؿط٠ ٚقًٛب َط١ٓ٦ُ 

ظم  بَٛا ً٘ ايععِٝ ٚنإ َٔ بِٝٓٗ أعٝإ ٚؾٝٛر قبا٥ٌ املٓطك١ )ايرباغٝح، ٚاذتطابٞ، ٚاملطابطني( ملػاعست٘ يف عُ

دًػاف، محس ايكػري سسٚخ، زالف بٛعبساهلل، ستُس ايعًٛاْٞ،  بٛؾط٠ٚ، ستُس بٛيكاغِ ايكٝؿاط )سسٚخ، 

 غٜٛهط عبسادتًٌٝ، َٛغ٢ بٛغٝهإ، ايػطٜاْٞ 

عبسضب٘ بٛؾٓاف، عبساهلل ارتطغاْٞ، عٛض ايعبٝسٟ، ضدب بٛغٝش١، ضٚام بٛزضَإ، نطِٜ بٛضاقٞ ، قطٝط 

 . يًٝبٝا  االٜطايٞاجملاٖسٕٚ ايصٜٔ أطتططٛا حتت قٝاز٠ عُط املدتاض يف بساٜات ايػعٚ ، ٚغري ٖؤال٤ َٔ اذتاغٞ

بُٝٓا نإ عُط  املدتاض ٜػتطًع َٓطك١ غًٓط١ ايٛاقع١ بادتبٌ  1831. غبتُرب  11يف  ا١ْٚجتسض األؾاض٠ ٖٓا 

األخهط يف نٛنب١ َٔ ايؿطغإ عطؾت ادتاي١ٝ األٜطاي١ٝ مبهاْ٘ ؾأضغًت قٛات ألسهاضٙ , ٚمت األؾتباى ٚضدشت 

خهط ثِ ٚنع ع٢ً ٖٚٞ َٓطك١ غاس١ًٝ بادتبٌ األ –ايهؿ١ يًعسز ٚساقطت٘ ايكٛات , ٚمت ْكً٘ إىل َطغ٢ غٛغ١ 

 (0)ٚسهِ عًٝ٘ األعساّ ؾٓكًا يف بًس٠ غًٛم .    1831. غبتُرب 18ططاز ْٚكٌ إىل بٓػاظٟ ٚناْت ستانُت٘ ّٜٛ 
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  01.  32ْؿأت٘ ٚدٗازٙ , َطدع غابل م  ( عُط املدتاض6)
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 شخصَات قَادٍة فٌ مذن شرق لَبَا

 

 . 1611-1181. اجملاٖس أقطٝط َٛغ٢ . -

 ّ.1618-1161. اجملاٖس قُس غعٝس أبٛ ل٣ٛ املػُاضٟ-

 ّ.1611 – 1111ايعطيف.  . اجملاٖس ع٢ً عٝػ٢ محس-

 ّ . 1691-1111ا٭ٚدًٞ.  عُط .  اجملاٖس ايفهٌٝ بٛ-
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 .  6611-6781أقطَط موسي . المجاهذ 

ٜٓتػب اقطٝط َٛغ٢ إىل بٝت ٚ، 6781ّٞ يف َس١ٜٓ ؾشات عاّ ٚيس اجملاٖس اقطٝط َٛغ٢ عًٞ اؿاغ

يف بسا١ٜ ؾباب٘ عٌُ يف ايف٬س١ ٚػاض٠ املٛاؾٞ ٚ، زضؽ بعا١ٜٚ ؾشات  *فطع ايؿباضق١ َٔ قب١ًٝ اؿاغ١ َػاث١

 ضعا١ٜ أخ٠ٛ ا٭نرب ايػاعسٟ َٛغ٢.ٚؼت 

يف ايعسٜس َٔ املعاضى نس ا٭تطاى ٖٚٛ َٔ ايصٜٔ ضفهٛا ايتذٓٝس ٚزفع  اجملاٖس اقطٝطأؾرتى ٚقس 

 ا.عاَا تكطٜب 53ّ ٚنإ عُطٙ 6166ايهطا٥ب، ٚايتشل عطن١ اؾٗاز يف بسا١ٜ ايػعٚ اٱٜطايٞ عاّ 

ّ، ٚؾاضى 87/61/6166ناْت أٍٚ َعاضى ٜؿرتى فٝٗا اجملاٖس اقطٝط َٛغٞ ٖٞ َعطن١ ايطسٌٝ 

ّ يف اهلذّٛ إىل داْب ٦َات َٔ اجملاٖسٜٔ ع٢ً ايج٬ث١ َٛاقع ايتابع١ يًكٛات 68/1/6168اجملاٖس ّٜٛ 

س ْب٘ ايكا٥س أْٛض اٚض٠، نُٛقع ٚاسس ؾطقٞ َس١ٜٓ زض١ْ. ٚقايكطقف ٚضأؽ ايًدي ٚعني بٓت اجمل اٱٜطاي١ٝ يف

باؾا يف بسا١ٜ ايعسف مجٛع اجملاٖسٜٔ بعسّ اهلذّٛ ٚإط٬م ايٓاض عًٞ املٛاقع ايج٬ث١ بتٗٛض ٚعسّ ض١ٜٚ، ٚقابٌ 

ايعسٚ ٖذُات مجٛع اجملاٖسٜٔ بٛابٌ نجٝف َٔ ايكصا٥ف مبسافع املٝسإ ٚايطؾاؾات، فػكط عسز نبري 

خػا٥ط دػ١ُٝ إ٫ أِْٗ ٚاقًٛا قُٛزِٖ ببػاي١ ٚثبات  َٔ ايؿٗسا٤ ٚع٢ً ايطغِ مما تعطض ي٘ اجملاٖسٕٚ َٔ

ض املعطن١ إىل َٛاقع أنجط مبػاْس٠ قصا٥ف املسافع ايتابع١ ٭ْٛض باؾا إىل إٔ اختًط ايع٬ّ فاْػشبٛا َٔ اض

فكس اجملاٖسٕٚ يف ٖصٙ املعاضى أنجط َٔ أيف ؾٗٝس نإ َٔ بِٝٓٗ سٛايٞ ث٬مثا١٥ ؾٗٝس َٔ أبٓا٤  سكا١ْ.

قطٝط َٛغ٢، بُٝٓا اعرتف ايعسٚ مبكتٌ َا٥يت دٓسٟ ٚمخػ١ َٔ ايهباط نإ َٔ بِٝٓٗ عِ اجملاٖس ا

٠ يف داْب املٝذط فطاْػٝػهٛ َٛظٟ، ٜٚبسٚ َٔ ايبٝتني ايتايٝني إٔ خػا٥ط اجملاٖسٜٔ ناْت نبري

 ٔ ؾاضنٛا يف املعطن١:ايصٜاجملاٖسٜٔ ايؿباب 

 *  اضٙ ثاٜب ..غب.قاض ّٜٛ يف ؾٝش٘ .                                   

بإعذاب عٔ ؾذاع١ قب١ًٝ اؿاغ١ ٚقا٥سٖا َٚٛقفٗا ايكًب َٔ اٱٜطايٝني  باؾا أْٛض ايكا٥س ؼسخٚقس 

 711فٝكٍٛ: اغتًُت ايّٝٛ ا٭ْبا٤ ا٭ٚي١ٝ َٔ َس١ٜٓ زض١ْ سٝح خػاض٠ اٱٜطايٝني فاقت تٛقعاتٞ سٝح بًػت 

فاٖسًا َععُِٗ َٔ أبٓا٤ ع١َُٛ اجملاٖس أقطٝط  86ٚقس ٚقع ايعسٜس َٔ اجملاٖسٜٔ ٚعسزِٖ  قتٌٝ ٚدطٜح،

ع٢ً اط٬م غطاح اؾطس٢ فكس أضغٌ اٱٜطايٕٝٛ ضغ٫ٛ يٝبًػِٗ املٛافك١ َٛغ٢ ٚسسثت َفاٚنات بني ايططفني 

 (6) ٍإشا ؽ٢ً أبٓا٤ قب١ًٝ اؿاغ١ عٔ ا٫ؾرتاى يف ايكتا

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ

* ٖصا ايبٝت َٔ قكٝس٠ ؾعب١ٝ َٔ ايرتاخ ايًٝيب ٖٚٛ ٜعرب بؿهٌ ٚانح عٔ ؾطاغ١ املعاضى َٚع٢ٓ ايبت أْ٘ دطت َعطن١ يف َهإ ٜػ٢ُ 

 َجاٍ ع٢ً شيو إٔ غباض املعطن١ بًؼ عٓإ ايػُا٤ .  ؾٝش١ بايكطب َٔ َس١ٜٓ ؾشات ٚقس ٚقفت تًو املعطن١ بايك٠ٛ ٚخري 

 .  83ّ , م  6171(. ضٚز يفٛ غطاغٝاْٞ , بطق١ اهلاز١٥ , تطمج١  إبطاِٖٝ غامل بٔ عاَط , زاض َهتب١ ا٭ْسيؼ , ايطبع١ ايجايج١ , ٜٓاٜط 6) 

 يب وهي من القبائل الليبية املوجودة يف شرق ليبيا "منطقة اجلبل األخضر" وهي من القبائل اليت كان هلا دور بارز خالل حركة اجلهاد  الليقبيلة احلاسه . *
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إْهِ أتٝتِ يتسَري ب٬زْا، ٚغٓبك٢ أَٓا٤ ٭َط اهلل ٚايػًطإ، ٚاؼسْا " : ٚنإ ضز اقطٝط ناٯتٞ

فػٓشاضبهِ ست٢ آخط ضدٌ، ْٚٛقٝهِ مبعا١ًَ طِٖ ٚبهٝٓاِٖ ٛت٢ َٓص أغيٓشاضبهِ ٚاعتربْا ا٭غط٣ َ

، ا٭غط٣ باؿػ٢ٓ، ٫ٚ تٓػٛا َا يف أٜسٜٓا َٔ ضدايهِ، ٚأؾعط بايفدط يهْٛٞ قا٥س ملجٌ ٖ٪٤٫ ايطداٍ

عاَا تكطٜبا،  51عًُا بإٔ اجملاٖس اقطٝط يف شيو ايٛقت نإ عُطٙ ٚ٭ْين أساضب َعِٗ يف قف ٚاسس"

 ايطدٌ نبري ايػٔ" " ٚاملعا١ًَ َع ايعسٚ ٚايكسٜل، هلصا يكب بايؿاٜب. ٚيهٓ٘ نإ نبري اؿٓه١

أخص اجملاٖسٕٚ يف تٓعِٝ قفٛفِٗ ٚإعساز ايعس٠ يٮخص بجأض   6168.  11.  61يف  ٚبعس َعطن١ ايكطقف

َٔ ٚقٛع َعطن١ ايكطقف، خطدت قٛات إٜطاي١ٝ عس سٛايٞ أغبٛع أٟ ّٜٛ ؾٗسا٥ِٗ يف َعطن١ ايكطقف، ٚب

ٚقس نًف اجملاٖس أقطٝط َٛغ٢ ند١ُ َٔ ؼكٝٓاتٗا إىل َعاقٌ اجملاٖسٜٔ بايططف ايػطبٞ َٔ املس١ٜٓ،

مبطاقب١ ؼطنات ايكٛات  –ٚايصٜٔ ع٢ً زضا١ٜ نبري٠ بسضٚب تًو املٓاطل  -بعض أفطاز اجملاٖسٜٔ 

َعطن١ ايكطقف عٔ تكسٜط ق٠ٛ اجملاٖسٜٔ، ٚقس ؾاضى اجملاٖس  أعُتٗا ْؿ٠ٛ ا٫ْتكاض يفا٭ٜطاي١ٝ اييت  

قٛات ايعسٚ ايػاؾِ عٓس َطتفع "متػهت" املػ٢ُ باغِ   اقطٝط َٛغٞ اجملاٖسٜٔ يف ْكب نُني ملكس١َ

 (6) َكس١َ ايكٛات اٱٜطاي١ٝ بايهاٌَ نابط تطنٞ "عبساهلل متػهت"، ٚمتهٔ اجملاٖسٕٚ َٔ إباز٠

انططت ايكٛات اٱٜطاي١ٝ يًرتادع، ٚعازت بعس غاعات، ٚزاضت بني قٛات اجملاٖسٜٔ ٚايعسٚ َعطن١ ناض١ٜ  

ٚعٓٝف١ اغتُطت ث٬ث١ أٜاّ َتتاي١ٝ، أبًٞ فٝٗا اجملاٖسٕٚ ب٤٬ سػٓا، ٚاغتفازٚا َٔ قصا٥ف املسفع١ٝ ايتابع١ 

فازس١ يف ا٭ضٚاح ٚايعتاز، آخصٜٔ ٭ْٛض باؾا، ٚمتهٔ اجملاٖسٕٚ َٔ زسط قٛات ايعسٚ، ٚتهبٝسِٖ خػا٥ط 

 ف.بجأض ؾٗسا٥ِٗ مبعطن١ ايكطق

ّ إْتكٌ اجملاٖس اقطٝط إىل َٓطك١ ايكفكاف، ٚبعس إٔ أقػِ 81/3/6165ٚبعس است٬ٍ َس١ٜٓ ؾشات يف 

اقطٝط َٛغٞ اؿاغٞ َٔ ّٜٛ ايتشاق٘ باؾٗاز أ٫ ٜكابٌ ايعسٚ إ٫ ٖٚٛ ٜكاتً٘، ضفض قبٍٛ سهٛض أٟ ٖس١ْ 

ِٖ إ٫ : "يو ٢َٓ عٗس أَاّ اهلل، ٫ أضٜس إٔ أضا*ع اٱٜطايٝني، فكس قاٍ يٮَري إزضٜؼأٚ َفاٚنات َ

  (8)  ٚايطقام َين ٚابٌ عًِٝٗ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  56(. ضٚز يفٛ غطغٝاْٞ , َطدع غابل ,  م 6) 

 *. ًَو يٝبٝا ايػابل 

  55(. ضٚز يفٛ غطغتٝاْٞ , َطدع غابل , م 8)
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نإ أٍٚ قتٌٝ َٔ ايكٛات اٱٜطاي١ٝ ع٢ً ٜس اقطٝط َٛغٞ غطب َس١ٜٓ  6168ٚبعس اتفاق١ٝ أٚؾٞ يٛظإ 

زض١ْ، ٚأخص يف تؿهٌٝ بعض نتا٥ب املكا١َٚ املعطٚف١ باغِ )زٚض اقطٝط(، ٚؼكٌ ع٢ً زعِ َازٟ 

نرب اجملاٖس ايػاعسٟ َٛغ٢، ٚبايتعإٚ َع إخٛت٘ ٚأبٓا٤ عَُٛت٘ ٚغهإ املٓاطل َٚعٟٓٛ َٔ أخٛٙ ا٭

َجٌ اجملاٖس قُس بٛفه١ًٝ، ٚاجملاٖس محس قُس ،هٌ َا ميًهٕٛايكطٜب١ َٔ ؾشات بأضٚاسِٗ ٚب

عًٞ املتذٍٛ  بٛعُط، ٚاجملاٖس عبس اؿل ايطا٥ع، ٚاجملاٖس اقُس )اؿٍٛ بٛايكعع(، ٚاجملاٖس امحٝس٠

املٗسٟٚ، ٚاجملاٖس عبساهلل بٛؾػ١ُُٝ، ٚغريِٖ َٔ أبطاٍ يٝبٝا. ٚقس أخص ٖصا ايسٚض ايٛيٝس يف َٗامج١ 

قٛافٌ ايعسٚ ْٚكٌ امل٪ٕ ٚاملعسات، ٚقه٢ ع٢ً عسز نبري َٔ سطاغٗا، ٚٚاقٌ َٗامج١ قٛاعس َٚطانع 

غتطاع ا٫غت٤٬ٝ ع٢ً عسز نبري َٔ ايكٛات اٱٜطاي١ٝ ببًس١ٜ ؾشات ٚغٛغ١ ٚايكٝكب ي٬ٝ ْٚٗاضا، ٚقس ا

املعسات ايعػهط١ٜ َٔ أغًش١ ٚشخا٥ط، فؿعط قاز٠ ايعسٚ غطٛض٠ تًو اهلذُات، ٚقطضٚا ايكها٤ ع٢ً ػُع 

اجملاٖسٜٔ مبٓطك١ ايكفكاف، ٚمت ظسف قٛتني نبريتني، نإ قا٥س ايك٠ٛ ا٭ٚىل املٝذط بًٝٞ، ٚقا٥س 

ٚبعس   ّ. ٚزاضت َعطن١ عٓٝف١ بني اجملاٖسٜٔ ٚقٛات ايعسٚ، 6/1/6165ايك٠ٛ ايجا١ْٝ املٝذط ًَٝاتؿٞ، ّٜٛ 

غاس١ املعطن١    ث٬ث١ أٜاّ َٔ ايكتاٍ املتٛاقٌ اْتٗت املعطن١ بتكٗكط قٛات ايعسٚ ٚأعٛاِْٗ، تاضنني يف

ايك٠ٛ ا٭ٚىل املٝذط    قت٢ً قٛات ايعسٚ قا٥سٚاؾطس٢ ٚا٭غط٣، ٚنإ َٔ بني  عسزا نبريا َٔ ايكت٢ً

ٛا يف َعطن١ ٜٚط٣ٚ عٔ بعض اجملاٖسٜٔ أِْٗ ؾاضن,  ايجا١ْٝ املٝذط ًَٝاتؿٞ، َٚػاعسٙس ايك٠ٛ بًٝٞ، ٚقا٥

بٛنع ايهُا٥ٔ يكٛات ايعسٚ املط ايصٟ َهٔ اجملاٖسٜٔ َٔ قطع خطٛط ا٭َسازات ع٢ً تًو  ايكفكاف

طاي١ٝ: َٔ َعطن١ ايكفكاف طبكا يًب٬غات ايطمس١ٝ ا٫ٜ     ٚبًػت خػا٥ط ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ يفايكٛات 

َٚٔ اؾٓٛز ث٬ثني قت٬ٝ، َٚا١٥ ٚمخػني دطحيا، ٚاعترب أضبع١    ايهباط مثا١ْٝ قت٢ً، ٚمخػ١ دطس٢

ٚغتني دٓسٜا يف عساز ا٭َٛات، ٚمت سطم عسز َٔ ايػٝاضات، ٚاغتٛىل اجملاٖسٕٚ ع٢ً عسز نبري َٔ 

يف َعطن١ ايكفكاف نكا٥س َٚكاتٌ، إىل  ٚؾاضى اجملاٖس اقطٝط،  غًش١ اـفٝف١ ٚايجك١ًٝ ٚايصخا٥طا٫

داْب سٛايٞ ث٬مثا١٥ فاٖس يف ايتكسٟ هلاتني ايكٛتني ايهبريتني ايًتني ٖامجتا َكط اجملاٖسٜٔ مبٓطك١ 

ايكفكاف قطب َهإ ٜػ٢ُ غٝسٟ امحٝس٠، سٝح اْتٗت مبساخٌ َٓطك١ ايكٝكب يف ايّٝٛ ايجايح 

ايكطٜب١ دسا َٔ  "٫يٞ" ف١ يًُذاٖسٜٔ يف َٓطك١ يًُعطن١، ٚايسيٌٝ ع٢ً قش١ شيو ٚدٛز قبٛض َعطٚ

 ( . 6) ايكٝكب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (. قُس عبس ايػ٬ّ ايؿًُاْٞ , ؾ٧ عٔ بعض ضداٍ عُط املدتاض , 6)  
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خ٫ٕٛ، إؾرتى اجملاٖس اقطٝط َٛغٞ يف نجري َٔ املعاضى َٔ بٝٓٗا:.اخًٝط٘ بؿشات، ٚازٟ احملذ١، ٚقس 

بَٛٓكٛض، بٛمشاٍ، خؿِ اضظٜل، عني بٓت، عكري٠ ايسّ، تانٓؼ، اؿ١ٝٓ،   ّٜٛ ا٭بطم، َكطع ايهطاٖب

١ٝ، ايطسب١، ؾدٓاب، أبباض بٛقف َطا٠ٚ، اؿًٝك١ُٝ، ظا١ٜٚ ايككٛض، ايؿًٝع١ُ، عكري٠ املطُٛض٠، أّ

 املعاضى.ايطسٝب١، ٚغريٖا َٔ 

ٚنإ اجملاٖس اقطٝط َٔ أفهٌ َٔ ٜكٛز ايعًُٝات اـاطف١ َجٌ اهلذّٛ عًٞ قٛاعس ٚقٛافٌ ايتُٜٛٔ 

ناْت يف نٌ َهإ َٔ دػسٙ ايطاٖط، ٚتعطض يف اسس٣ تًو املعاضى إىل ا٭قاب١ ظطٚح بايػ١ ٚايػ٬ح،

 ايػباب١.ٛسٝس ايػًِٝ نإ إقبع ٜٚسٙ ايُٝني ناْت ؾب٘ َؿًٛي١، ٚايؿ٤ٞ اي

ّ ٚايصٟ مبٛدب٘ قػُت بطق١ إىل قػُني: ايؿُايٞ، ٚفٝ٘ 6181أنتٛبط  83عٓس إبطاّ اتفاق١ٝ ايطمج١ يف 

اؾػبٛب، ٚأٚدً٘  ايػٛاسٌ ٚبعض اؾبٌ ا٭خهط ٚخيهع يًػٝاز٠ اٱٜطاي١ٝ، ٚاؾٓٛبٞ ٖٚٛ ايساخٌ ٜٚؿٌُ

ايػٓٛغ١ٝ ٜٚتُتع قُس إزضٜؼ بًكب أَري ع٢ً إٔ ٜهٕٛ  ٚتهٕٛ إزاض٠ َػتك١ً يَٰاض٠ ٚدايٛ، ٚايهفط٠

 ( 6) .  ايًكب ٚضاثًٝا ٚعاق١ُ ا٭َاض٠ ٖٞ أدسابٝا  

ٚأدرب ايعسٜس َٔ اجملاٖسٜٔ عًٞ إيكا٤ أغًشتِٗ، فأعًٔ اجملاٖس اقطٝط اؿاغٞ ضفه٘ يبٓٛز ا٫تفاق١ٝ 

عًِ قاز٠ ايطًٝإ اق١ً قتاٍ ايكٛات اٱٜطاي١ٝ ٚقس ٚبك١ٝ ا٫تفاقٝات َجٌ: ايكفكاف ٚايكٝكب، ٚععّ ع٢ً َٛ

بًؼ َٔ بطفض اقطٝط اؿاغٞ يبٓٛز اتفاق١ٝ ايطمج١ ٚإقطاضٙ ع٢ً َٛقً٘ ايكتاٍ ٚقطض ايكاز٠ ايطًٝإ زفع َ

بكتً٘، َٚٔ خٛف اجملاٖس ايػاعسٟ َٔ غسض ايطًٝإ أؾاض عًٝ٘ بايطسٌٝ إىل أضض املاٍ يًكبض عًٝ٘ أٚ

ف اجملاٖس ايػٓٛغٞ ابطٜسإ سني سط اقطٝط َٛغ٢ ٚبعض َٔ أفطاز أغطت٘ ايرباعك١ عٝت عطٜف، طط

 اجملٓسٜٔ. عٚظات، ست٢ ؿكت بِٗ عٕٝٛٚبعض اجملاٖسٜٔ ايطافهني تػًِٝ غ٬سِٗ عُاٙ يف ٚازٟ أبباضاي

ٚيف فذط أسس تًو ا٭ٜاّ أخصت فطؽ اجملاٖس اقطٝط اؿاغٞ تكٌٗ بكٛت َطتفع ٚتٗع ضأغٗا ٚتسٚض ٚتًف 

ا زٕٚ تٛقف أٜكغ اجملاٖس قُس بٛفه١ًٝ اؿاغٞ ٚظٚدت٘ اجملاٖس٠ ضَه١ عُط دطُٖإ، فكاٍ يف َطبطٗ

هلا اجملاٖس اقطٝط ايفطؽ َطبٛط١ ع ايطٜح تؿِ ضا٥ش١ خٌٝ ايٓكاض٣، ٖٚٞ فطؽ فطب١، ٫ٚ ؾو إٔ خٌٝ 

  (8)ايطًٝإ تكرتب فدصٚا سصضنِ. فٛنعٛا ايػطز ع٢ً ظٗط ايفطؽ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   51. خًٝف١ قُس ايتًٝػٞ  , َطدع غابل ,   م ,  (6)

 .   51( . خًٝف١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل ,   م ,8)
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ايطًٝإ ٚبعض فطغإ َٔ  ايػطز. ٚيف ايكباح ٚقٌ غبعطحي١ ٚعًل كايٞ ايصخري٠ يف ٚٚثل ٚؾست ايؿ

ايعٚظات ٚيهٔ عٓسَا ؾاٖسٚا اغتعساز اجملاٖسٜٔ اقطٝط  ايع٤٬ُ بكٝاز٠ ضدٌ ٜسع٢ بًعٕٛ إىل أبباض

إقٓاع اجملاٖس اقطٝط مبطافكتُٗا إىل بًس٠ ؾشات يًتفاٚض َع٘، ٚايػٓٛغٞ ٚضفاقُٗا أخصٚا يف قاٚي١ 

٤ َع فُٛع١ َٔ اـ١ْٛ ا٫غت٤٬ٝ ع٢ً نٌ فطفض اجملاٖس اقطٝط اؿاغٞ َطافكتِٗ ٚساٍٚ اسس ايع٬ُ

 ( 6) -: يػٓٛغٞ ابطٜسإ قٌصاضت٘ ايؿٗري٠زٚاب اجملاٖس اقطٝط، ٚقاٍ اجملاٖس ا

 * ٜا نًب ٜا بًعٕٛ .. تػٛم يف غًِ داضاتٓا:

ٚاَتؿل غ٬س٘ يًسفاع ع٢ً َٔ اغتذاض ب٘، ٚزاضت َعطن١ مل تسّ أضبع غاعات، َٚات َِٓٗ ْفط، ٖٚطب 

، ٚٚقعت ظٚدت٘ اجملاٖس٠ ضَه١ يف ا٭غط ست٢ ٜتِ إدباض اجملاٖس اقطٝط ع٢ً ا٫غتػ٬ّ، ٖٚطب بٗا بًعٕٛ

 أسسِٖ ع٢ً سكاْ٘، فًشل بٗا اجملاٖس اقطٝط

ٚقاٍ هلا "ان٥ٛٞ ٜا ضَه١"، ٜعين اسين ضاغو ع٢ً إسس٣ اؾٗات، ٚفع٬ اغتذابت اجملاٖس٠ ضَه١ 

عٌُٝ، ٚعازت اجملاٖس٠ ضَه١ ع٢ً دٛاز شيو ايعٌُٝ، دطُٖإ، َٚٔ ايطقاق١ ا٭ٚىل يف ضأغ٘ غكط اي

 ٚأفكح اجملاٖس اقطٝط َٛغ٢ عٔ عسّ ثكت٘ يف عٗٛز مجٝع ايكاز٠ ايطًٝإ.

عٓس َػازض٠ ايػبع فطغإ قاٍ اجملاٖس ايػٓٛغٞ يًُذاٖس اقطٝط: "ٜا اقطٝط ٖٞ ٚاضز٠ ع اؿساز ٚاضز٠، 

كِ ايطًٝإ َٔ ا٭ٖايٞ". ٚبعس َٜٛني ٖامجت ق٠ٛ فطز اجملاٖس اقطٝط: "٫، غٝٓت * فًٓكهٞ عًِٝٗ مجٝعا"

ايعٚظات، ٚتكس٣  ٚضفاقِٗ يف أبباض نبري٠ َٔ اـٝاي١ ايطًٝإ ٚأعٛاِْٗ َكط اجملاٖسٜٔ اقطٝط ٚايػٓٛغٞ

هلِ اجملاٖسٜٔ اقطٝط ٚايػٓٛغٞ إىل داْب عسز قًٌٝ َٔ ضفاقُٗا، نإ َٔ بِٝٓٗ: قُس بٛفه١ًٝ 

يػٓٛغٞ ايْٛٝؼ بطٜسإ، ٚقُس بطٜسإ، ٚعبساؾًٌٝ ايػٓٛغٞ، ٚااؿاغٞ، ٚفٝس بٛططاطٝـ، ٚعبس 

ايططفني قتاٍ عٓٝف اغتُط عس٠ غاعات َتٛاق١ً ٚاْت٢ٗ ايكتاٍ عٓس املػا٤ ٚزاض بني  بطٜسإ، ٚغًُٝإ بطٜس

اقطٝط اؿاغٞ ظطٚح بًٝػ١، ٚنػطت  بتكٗكط ايعسٚ ٚاْػشابِٗ َٔ أضض املعطن١، ٚأقٝب اجملاٖس

كً٘ اجملاٖسٕٚ إىل اسس اٯباض اـف١ٝ ٚأؾطفٛا ع٢ً ع٬د٘ ٚضعاٜت٘، ٚبعس ث٬ث١ أؾٗط َٔ شضاع٘ اي٢ُٓٝ، فٓ

 ( 8) ايع٬ز بايعػٌ ٚؾشِ ايهإ متاثٌ اجملاٖس اقطٝط يًؿفا٤، ٚعاز يكتاٍ قٛات ايعسٚ َٔ دسٜس

ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 , (. قُس عبس ايػ٬ّ ايؿًُاْٞ , ؾ٧ عٔ بعض ضداٍ عُط املدتاض 6)

   بٛقف٘ بايهًب ٚشيو عٓسَا أغاضت ق٠ٛ إٜطاي١ٝ ع٢ً أسس ايٓذٛع ْٚٗبٛا مجٝع َا فٝ٘ َٔ  ٜٛد٘ اؿسٜح ٖٓا إىل أسس ايهباط ا٭ٜطايٝني *

 سٝٛاْات      

 *. خياطب ايػٓٛغٞ أقطٝط بكٛي٘ إشا مل ْكهٞ عًِٝٗ قهٛا عًٝٓا فٝذب عًٝٓا املبازض٠ باهلذّٛ ٚيٝؼ يسٜٓا سٌ آخط 

   .  51خًٝف١ قُس ايتًٝػٞ , َطدع غابل ,   م , ( . 8)
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ٚيف أعكاب َعطن١ أبٝاض ايعٚظات قسض سهِ غٝابٞ َٔ اسس٣ احملانِ اٱٜطاي١ٝ بإعساّ نٌ َٔ اقطٝط  

ٱٜطاي١ٝ فؿًت يف ايٛقٍٛ َٛغ٢، ٚايػٓٛغٞ بطٜسإ، ٚنٌ َٔ ميس هلِ ٜس ايعٕٛ، ٚيهٔ ايػًطات ا

 إيُٝٗا.

ِٖ َٔ تٛىل قٝاز٠ ايسٚاض ٚقس تطززت ايهجري َٔ ا٭مسا٤ اييت نإ هلا زٚض باضظ يف بساٜات سطن١ اؾٗاز ٚ

عُط املدتاض )يف َٓاطل دطزؽ(، ٜٛغف بٛضسٌٝ )تانٓؼ ٚاملطز(، ايفهٌٝ بٛعُطا٭ٚدًٞ )غٛغ١ َِٚٓٗ 

ٚؾشات(، عبس اؿُٝس ايعباض )ا٫بٝاض ٚايطمج١ ٚبٓٝٓا(، اقطٝط َٛغ٢ اؿاغٞ )خ٫ٕٛ(، سػني اؾٜٛفٞ 

ايسضغٞ )املطز ٚطًُٝج١، ٚيف ساي١ غٝاب ايؿٝذ  بٛضسِٝ)غًط١ٓ ٚايفا٥س١ٜ(، عكُإ ايؿاَٞ )َطا٠ٚ(، عًٞ 

 (6)عُط املدتاض ٜطأؽ اجملًؼ اجملاٖس ٜٛغف بٛضسٌٝ.

نإ اجملاٖس قطٝط ٜتٛىل قٝاز٠ اجملاٖسٜٔ ْٝاب١ عٔ عُط املدتاض، سني ٜهٕٛ غا٥بًا ٚخاق١ يف أغفاضٙ إىل 

ّ َس٠ غٝاب٘ يف َكط، ٚتٛىل اجملاٖس اقطٝط َٛغٞ قٝاز٠ 6185َكط، فكس أٚنٌ املدتاض إيٝ٘ ايكٝاز٠ عاّ 

اٖسٜٔ ٚايعسٚ ا٫ٜطايٞ َعاضى ناض١ٜ ايعسٜس َٔ اهلذُات ي٬ٝ ْٚٗاضا ع٢ً قٛاعس َٚطانع ايعسٚ ٚزاضت بني اجمل

يف ايهجري َٔ َٓاطل يٝبٝا اؿبٝب١، ٚنبس اجملاٖسٕٚ ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ٖعا٥ِ َطٜط٠ ٚيكِٖٓٛ زضٚغا يف ايجبات 

ًعسٚ إٔ ٜٓػاٖا، ٚقس عطف اجملاٖس اقطٝط َٛغ٢ بني ضفاق١ يًتاضٜذ ٫ٚ يٚايكُٛز ٚايبػاي١ ٫ ميهٔ ٫ 

ع١ يف ايطَا١ٜ ٚٚنع اـطط اهلذ١َٝٛ ٚايسفاع١ٝ ٚاملؿاضن١ يف ْكب ايهُا٥ٔ بايؿذاع١ ٚاٱقساّ ٚايربا

ّ يف ْكب نُني َعطن١ ايهطاٖب يف املطتفعات بني غٛغ١ 6181يكٛافٌ ايعسٚ َجٌ َؿاضنت٘ فُٝطًع عاّ 

نابطا اٜطايٝا يف َكتبٌ ايعُط َٔ خطجيٞ ا٭نازمي١ٝ ايعػهط١ٜ  31ٚؾشات عٓسَا عًِ اجملاٖسٕٚ بٛقٍٛ 

طاي١ٝ إىل بًس٠ غٛغ١، ٚعٓسَا عًِ اجملاٖسٕٚ باملٛعس املكطض يتٛد٘ ايهباط اؾسز إىل بًس٠ ؾشات أَط ؾٝذ ا٫ٜ

ٚايتكٜٛب بكٝاز٠  فاٖسا َعطٚفني بايرباع١ يف زق١ ايطَا١ٜ 51اجملاٖسٜٔ عُط املدتاض فُٛع١ تتهٕٛ َٔ 

ٚيف إسس٣ ايًٝايٞ إْطًل  َٔ ضَٚاَني اجملاٖس فطز ايٛضفًٞ بٓكب نُني يكاف١ً أٚي٦و ايهباط ايؿبإ ايكاز

ٚضفاق١ ايج٬ثٕٛ َِٚٓٗ: اقطٝط َٛغ٢ اؿاغٞ، قُس بٛفه١ًٝ اؿاغٞ، فطز بٛمخاز٠،  اجملاٖس فطز ايٛضفًٞ

بٛنػٛي١ اؿاغٞ، عبس ايكازض ايكبا٥ًٞ، اَباضى عجُإ اؿاغٞ، عبس  فٝس بٛنػٛي١ اؿاغٞ، عبسايْٛٝؼ

ري ايعبٝسٟ، ؾعبإ عبسايكازض املػُاضٟ، فطز ايٛضفًٞ، عًٞ ايُٝين، ايطمحٔ ايعًٝكٞ ايعبٝسٟ، قاحل اَط

قُس ضدب اؿاغٞ، قُس املطته٢ اؿاغٞ، افهرئٜ اؿاغٞ، فطز ايكطعاْٞ، غعس اهلا٥ٔ اؿاغٞ، 

ٚعٓس  اؾايٞ ايعبٝسٟ، قاحل قُٛز ايعبٝسٟ، ٚقاَٛا بأزا٤ ق٠٬ اؾٓاظ٠ عٓس َٓدفض باؿل عبس ايكازض

،ٚأخصٚا يف اْتعاض ظٗٛض أٍٚ غٝاض٠ َٔ 1فذط ا٭ٚىل نُٔ اجملاٖسٕٚ بايتشسٜس عٓس ايهًٝٛ ظٗٛض خٝٛط اي

 ( 8)  غٛغ١، ايػٝاضات ايكاز١َ َٔ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  53, َطدع غابل , م  خًٝف١ ايتًٓٝػٞ(. 6) 

  .  53(. خًٝف١ ايتًٝػٞ , َطدع غابل , م 8)
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ست٢ أطًل عًٝٗا ايكٓام اجملاٖس قُس ايبدٝيت اؿاغٞ، ٚنإ َٔ أبطع  َٚا إ ظٗطت ايػٝاض٠ ا٭ٚىل

ايطَا٠ زق١ ٚتكٜٛب، فأقاب ايهابط ٚايػا٥ل ٚاختٌ تٛاظٕ ايػٝاض٠ ٚاْكًبت، ٚمت عطق١ً سطن١ بك١ٝ 

ػازضتٗا َٔ ملُط عًِٝٗ ايطقام َٔ نٌ َهإ ست٢ اؾتعًت فٝٗا ايٓريإ، ٚانطط َٔ فٝٗا ايػٝاضات ٚاْٗ

 نجاف١ ايٓريإ، ْٚهػٛ أغًشتِٗ، ٚيهٔ تٛاقٌ إط٬م ايٓاض عًِٝٗ َٔ مجٝع اؾٗات قتٌ َِٓٗ سٛايٞ

ٚعبسايطمحٔ ايعًٝكٞ، ٚأقٝب اجملاٖس فطز  نباط، ٚاغتؿٗس اجملاٖسإ فطز ايٛضفًٞ 7نابطا ٚأغط  18

ايكطعاْٞ ظطاح بًٝػ١، ٚعاز اجملاٖسٕٚ باجملاٖس اؾطٜح ٚايهباط ا٭غط٣، ٚقه٢ اجملاٖسٕٚ ٚايهباط 

 ( 6)  ظا١ٜٚ ايككٛض.ا٫غط٣ َس٠ أغبٛع يف نٝاف١ زٚض ايعبٝسات ٚاؿاغ١، ٚبعسٖا غازضٚا إىل

ني َٔ أبٓا٤ قبا٥ٌ اؾبٌ ا٭خهط بٛدٛٙ َػتبؿط٠ ٚقًٛب َط١ٓ٦ُ قبٌ ايًٝبٝأفتح باب ايتطٛع يًذٗاز ,عٓسَا 

ٚتًٗف ع٢ً فاب١ٗ ايعسٚ ايػازض, ٚناْت تطافك٘ ؾ١ٓ َه١ْٛ َٔ أعٝإ ٚع١ًٝ ايكّٛ ٚؾٝٛر قبا٥ٌ )اؿطابٞ, 

بَٛاظم  ,اقطٝط َٛغٞ اؿاغٞ , بٛؾسٜلِٝٓٗ ػاعست٘ يف عًُ٘ ايععِٝ ٚنإ َٔ بٚايرباغٝح, ٚاملطابطني( مل

بٛعبساي١ً , قُس ايعًٛاْٞ , غٜٛهط  بٛفط٠ٚ , قُس دًػاف , محس ايكػري سسٚخ, ز٫ف , ايكٝفاط سسٚخ

بٛؾٓاف , عبساي١ً اـطاغاْٞ , عٛض عكاب ايعبٝسٟ , ضدب  عبساؾًٌٝ , َٛغٞ بٛغٝهإ , ايػطٜاْٞ عبسضب١

ملدتاض اجملًؼ ا٭ع٢ً ؾُٝع ٚبعس اغت٬ّ ايؿٝذ عُط ابٛزضَإ املٓفٞ , نطِٜ بٛضاقٝ٘ بٛغٝش١ , ضٚام سػني 

ٚايكَٛاْسإ ٖٓاى  ٥ُكاّ ّ أغتدسّ ايٓعاّ ايعػهطٟ ايعجُاْٞ,فباٱناف١ إيٞ ايكا6185أزٚاض اؾٗاز 

ػري(ـ باف ؾاٚف ـ ؾاٚف ـ بهباؾٞ ـ ٜٛظباؾٞ ـ ٬َظّ ـ أٍٚ ـ ٬َظّ ثاْٞ ـ نٛخو نابط )نابط ق

 ٢ َا ٜكسَ٘ ايؿدل َٔ ا٭عُاٍ ٚبط٫ٛت يف ٚناْت ايرتقٝات تتِ ع٢ً أغؼ َٝسا١ْٝ بٓا٤ عً. أمباؾٞ

)َٓكب نَٛٓساض ٚقا٥ُكاّ ٚعهٛ يف َجٌ  ٝك١ , ٚتكًس عس٠ َٓاقب ضفٝع١َٝازٜٔ املعاضى ٚاملٛاقف ايسق

اجملًؼ ا٫غتؿاضٟ ا٭ع٢ً ؾُٝع أزٚاض اؾٗاز بط٥اغ١ ؾٝذ اجملاٖسٜٔ عُط املدتاض ٚعه١ٜٛ َععِ قاز٠ 

اقطٝط َٛغ٢ اؿاغٞ ٖٚٛ أسس َؿاٖري قب١ًٝ اؿاغ١، ؾٗس ايعسٚ مبا متٝع ب٘ اجملاٖس ٚقسأزٚاض اؾٗاز

ضدٌ أَٞ، غري أْ٘ أٍٚ َٔ أؾعٌ فتٌٝ ايعكٝإ ٚايتُطز يف اؾبٌ ا٭خهط، ٜعاْٚ٘ َتُطز اخط ٫ ٜكٌ 

ات خطٛض٠ ٜسع٢ ايػٓٛغٞ ابطٜسإ ايعطٜفٞ َٔ قب١ًٝ ايرباعك١. ٚنإ اقطٝط َٛغ٢ نجريا َا ٜكٛز عًُٝ

ايتُطز فٗٛ فاضؽ ؾذاع جيٝس قٝاز٠ ايعًُٝات اـاطف١ ٜعاْٚ٘ ؾدل اخط َٔ ْفؼ ايكب١ًٝ ٜسع٢ اؿٛيبٛ 

اخط ٜعترب َٔ أِٖ أضنإ سطب عُط املدتاض ٜسع٢ َفتاح بٔ  اٖسا٭قعع َٔ غهإ ايفا٥س١ٜ، ٖٚٓاى ف

 اٖسٕٚا ٜعتُس ٖ٪٤٫ اجملاقٜٛطف، دط٤ٟ يسضد١ ايتٗٛض ايؿسٜس يف اؿب ٚاي٤٫ٛ يعُط املدتاض، ٚنجريا َ

َٔ ٖصا ايتاضٜذ بسأ اجملاٖس اقطٝط يف تأغٝؼ مبا ٜعطف ا  ع٢ً زعِ قب١ًٝ اؿاغ١ ايصٟ ٫ ٜٓكطع عِٓٗ أبس

ّ اظزاز 6188َٚع ْٗا١ٜ عاّ   بايسٚض، ٚمت تؿهٌٝ زٚض اؿاغ١ بايتعإٚ َع اجملاٖس ايػٓٛغٞ ايعطٜفٞ

 (  8) ا٭خهط، اـٓام ٚايهػط ع٢ً غري سطن١ اؾٗاز يف اؾبٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  53(. خًٝف١ ايتًٓٝػٞ , َطدع غابل , م 6) 

  .  51(. خًٝف١ ايتًٝػٞ , َطدع غابل , م 8) 
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ع٢ً اؿسٚز ايؿطق١ٝ، ٚمت ػٓٝس عسز َٔ ايًٝبٝني  ٝاظفٓككت املعًَٛات، ٚقٌ ايتُٜٛٔ، ْٚكل ايعتاز، ٚأقِٝ ايؿ

يًتعإٚ َع اؾٝـ ا٫ٜطايٞ، ٚبسأت غٝاغ١ املعتك٬ت، ٚناْت ايسٚضٜات اييت تفتـ ٚتبشح عٔ ايػ٬ح 

ٚاجملاٖسٜٔ تعزاز َٜٛا بعس ّٜٛ فاظزاز خٛف اجملاٖس ايػاعسٟ ع٢ً أخٛٙ اجملاٖس اقطٝط يًُط٠ ايجا١ْٝ، ٚيف شيو 

ٜح بني اٱخ٠ٛ ٚنإ ابٔ أخِٖٛ اجملاٖس عٝػ٢ دطُٖإ َٛدٛزا. قاٍ ايػاعسٟ: ٜا قطٝط عًٝو ايّٝٛ زاض سس

: ئ أتطى ٚطين ٚاؾبٌ ا٭خهط يًه٬ب "ٜككس َعٓا إىل بط َكط. فطز اجملاٖس اقطٝط بتذٗٝع ْفػو يتصٖب

ايطًٝإ" ٚايًٞ َا ٜسٜط ؾ٤ٞ يف ٚطٓ٘ َا ٜسٜط ؾ٤ٞ يف ٚطٔ ايػري. ٚبعس دساٍ طٌٜٛ مت اقٓاع اجملاٖس اقطٝط ٚدطزٚٙ 

َٔ غ٬س٘ ٚأخصٚا ايفطؽ ٫ٚ َٓام َٔ ايػفط إىل بط َكط ٚنإ اجملاٖس اقطٝط غري ضانٞ ع٢ً ايػفط ٚضنٛب 

ؾاعط   عطٚفا بطنٛب اـٌٝ، يصاى أضنبٛٙ مج٬ يًتدفٞ عٔ عٕٝٛ اؾٛاغٝؼ، ٚنإ اقطٝطاؾٌُ، ٚنإ َ

ٜا ؾشات .. لٝو يف طٝاٜط  إٕ ؾا٤ اهلل   ٚغٝبٓاى .. تبك٢ عًٞ خري ٜا دبٌ َؿٝٓا  ٚمما قاي٘: ،*  َٚعطٚف بايكصاض٠

 .   ز أمحس ايؿطٜفٜٚككس قا٥س اؾٗا..      فاضؽ هلِ َٓػٛر .. جيٝب٘ اهلل ٚمهطٚا،    ٚادس٠

ٚيف ايططٜل اغرتاسٛا يف َٓطك١ تػ٢ُ ايعٛدعٟ ٚتًو املٓطك١ فٝٗا أؾذاض خهطا٤ بٗا أؾٛاى ٚنإ املا٤ بٗا قًٌٝ 

دسا ٚمل جيسٚا املا٤ ايهايف ملٔ َعِٗ َٔ ْػا٤ ٚأطفاٍ ٚنإ َٔ بِٝٓٗ ايطفٌ اَععٜل عٝػ٢، ٚايطفٌ َفتاح 

َٚعِٗ زٚاب، فكاٍ ب٘ ايػاعسٟ، ٚايؿاب قُس اقطٝط ٚغريِٖ، ايػاعسٟ، ٚايؿباب غًُٝإ ايػاعسٟ، ٚعبس ض

ٚيف ططٜكِٗ ٚدسٚا ععا٤ ٭سس ؾٝٛر أ٫ٚز عًٞ، ( يٛ نإ ٜا ؾشات .. ؾطابو جيٞ ايعٛدعٟ)   اجملاٖس اقطٝط:

ٚاست٬ٍ ٜككس َػازض٠ ٬تب٘ ػري غايٞ غاب .. ٚادس ايًٞ زَٜٛاَ ١ًٝ يف ساي١ ٜطث٢ هلا، فكاٍ هلِ:ٚنإ َععِ ضداٍ ايكب

              ٚيف ٚي١ُٝ عؿا٤ عٓس اجملاٖس ايػاعسٟ يبعض اجملاٖسٜٔ قاٍ اقطٝط يف ْٛع َٔ ايرتفٝ٘: ايعسٚ ايٛطٔ.

اغتكط املكاّ باقطٝط يف َٓطك١ غٝسٟ ايربا٢ْ ٚبعسٙ يف ايبشري٠، ٚيف  ضاست عًٝهِ يٌٝ .. ٜا فطٜل ي٫ٛ ايػاعسٟ

قّٛ َٔ أقطبا٥٘، ست٢ زعاٙ ايػٝس إزضٜؼ ايػٓٛغٞ يٝبني ي٘ اْ٘ قطض َكط نإ ؾٝذ لع اؿطاب٢ اييت ٖادط إيٝٗا 

ا٫تفام َع اٱلًٝع يتهٜٛٔ دٝـ ايتشطٜط َٔ فاٖسٟ بطق١ ٜٚكاتٌ َع اؿًفا٤ نس احملٛض بؿطط ؼطٜط بطق١، ٚيف 

تؿهٌٝ ّ ٚيف َٓعٍ ا٭َري إزضٜؼ ايػٓٛغٞ عٞ ايعَايو بايكاٖط٠، تكطض 6111أغػطؼ  1ّٜٛ ا٫دتُاع بتاضٜذ 

 ( 6)دٝـ يتشطٜط يٝبٝا، 

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ ٜٛزع َٓطك١ اؾبٌ ٝت ا٭ٚايكصاض٠ ْٛع َٔ أْٛاع املأثٛض ايًٝيب ٚقس قاٍ اجملاٖس أقطٝط ٖصٙ ا٭بٝات عٓس َػازض٠ إىل َكط بعس إٔ أقبح ٖسفًا يٮٜطايٝني ففٞ ايب*. 

بري٠ هلعمي١ ا٭ٜطايٝني , ثِ ا٭خهط ٜٚت٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ اؾبٌ يف خري فٝكٍٛ أْٓا شٖبٓا ٚتطنٓاى , ثِ ٜٛد٘ اؿسٜح إىل َٓطك١ ؾشات فٝكٍٛ هلا بإٔ اهلل ْأتٝو يف ق٠ٛ ن

ع٢ً ض٩غِٗ ايعُا٥ِ ٖٚصا ٜسٍ يف ايتاضٜذ ايًٝيب ع٢ً اؿكط ٚايجبات ٜٚت٢ُٓ إٔ  ٜٛد٘ اؿسٜح إىل اجملاٖسٜٔ ٜٚتُٓا َٔ اهلل ضاعٞ ا٭بٌ إٔ ٜٓكط اجملاٖسٜٔ ٜٚأتٞ بكّٛ يٝؼ

٤ إىل اجملاٖسٜٔ يف ؾشات ٜهٕٛ هلٛ٭ ايكّٛ قا٥سَا ٖٚٓا ٜككس ايػٝس أمحس ايؿطٜف ايػٓٛغٞ , ٚأخريًا ٜطثٞ أسس اجملاٖسٜٔ  ٜسع٢ ايعٛدعٟ ٚنإ َعطٚفًا ظًب املا

ملعاضى اؿامس١ , ٚيف ععا٤ٙ ٭سس ايكبا٥ٌ ٜكٍٛ هلِ إٔ املكاب يٝؼ يسٜهِ فكس فكسْا مٔ أٜهًا ضداٍ يف نجري َٔ املٛادٗات   ٚيهٔ ٖصا اجملاٖس أغتؿٗس يف أسس٣ ا

عؿا٤ فكاٍ هلِ  ٚي١ُٝ -ٖٚٛ َٔ أبطظ ايؿدكٝات ايكٝاز١ٜ يف ؾطم يٝبٝا -ٚأخريًا ٚيف قايب َٔ املعح ٜكٍٛ يطفاق٘ ٚناْٛا دا٥عني َٚتعبني ٚقس أقاّ هلِ اجملاٖس ايػاعسٟ

 طب ٚايسَاض .  أقطٝط ي٫ٛ ايػاعسٟ ٭نًُٓا ٖصٙ اي١ًٝ زٕٚ عؿا٤ , ٖٚصا ٜٛسٞ إٔ داْب املعح ٚايػطٚض نإ داْبًا ٖاًَا يف تاضٜذ اؾٗاز ضغِ ظطٚف اؿ

  .  (. سسٜح َع سفٝس اجملاٖس أبٛل٣ٛ , َطدع غابل 6)
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َٛغٞ اؿاغٞ ٚعسز َٔ فاٖسٟ بطق١ املٗادطٜٔ بايػٝس إزضٜؼ ايػٓٛغٞ، ٚٚقعٛا َع٘ ٚثٝك١  ايتشل اقطٝط

مبٛافكتِٗ ع٣ًصيو ٚنإ َٔ بِٝٓٗ: اقطٝط َٛغ٢ اؿاغٞ، ٚايؿٝذ عبس اؿُٝس ايعباض، ٚقاحل بٛ 

 (.  6) اَطري، ٚايؿٝذ محس بٛخرياهلل، ٚاعطٚقبَٛاظم، ٚقاحل يطٝٛف، ٚغريِٖ.

ؿاغٞ َٔ َ٪غػٞ اؾٝـ ايػٓٛغٞ سٝح نإ َػ٫ٛ٦ عٔ ػٓٝس اؿطاب٢ ٚنإ اقطٝط َٛغ٢ ا

ٚاخٛتِٗ املطابطني َٔ املٗادطٜٔ ٚاملكُٝني يف َكط، ٚنإ أٍٚ َٔ ايتشل بايتذٓٝس يف شيو ايٛقت َٔ أغط٠ 

 ٚاْتكٌ, 6111ّؿاز قُس أقطٝط، ايصٟ عاز إىل اضض ايٛطٔ عاّ ااجملاٖس اقطٝط َٛغ٢ ابٓ٘ ا٭نرب 

ّ يف َٓطك١ ايكفكاف ٚمت تؿٝٝع َٛنب دٓاظت٘ 81/68/6118إىل ضمح١ اهلل ّٜٛ َٛغ٢  اقطٝطاجملاٖس

عٝت غٝسٟ حي٢ٝ "ٚغط نٛنب١ َٔ ايفطغإ ٚمجع غفري َٔ غهإ اؾبٌ ا٭خهط ٚزفٔ يف َكاّ 

هلصا اجملاٖس فكس مت إط٬م أمس٘ ع٢ً أسس٣ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ  ٚتهطميًا يف َٓطك١ ايكفكاف "ايػبع١

 ( 8.)باؾبٌ ا٭خهط  طك١ ايكفكافمبٓ

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6111ايعٛنًٞ ,  ا٭ر خًٌٝ عًٞ املػُاضٟ , بٓػاظٟ , أدط٣ ايًكا٤ ايباسح , عبس ايعايٞ بٛعذ١ًٝ (.   عٔ سسٜح سفٝس اجملاٖس أبٛل6٣ٛ)

 (. سسٜح سفٝس اجملاٖس أبٛل٣ٛ , َطدع غابل  8)
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 . م 6618-6761محمذ سعَذ أبو نجوى المسمارً. المجاهذ 

ٚزضؽ يف  6711َػعٛز يف سٛايٞ غ١ٓ  ٚيس اجملاٖس ايهبري قُس غعٝس أبٛ ل٣ٛ املػُاضٟ مبٓطك١ َرياز

اؾػبٛب ، ٚسفغ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚتفك٘ يف ايسٜٔ ٚبعس ؽطد٘ تٛىل َٓكب ؾٝذ ظا١ٜٚ َرياز َػعٛز ٚقس ايتشل 

عًِ ببسا١ٜ ايكتاٍ بني ايػعا٠ ايطًٝإ ٚأٖايٞ  َا ا٣ٕٛٚ عطن١ اؾاٖس يف غٔ َبهط٠ ، اجملاٖس قُس ابٛل

ست٢ ٖب َع بعض غهإ َٓطكت٘ يٓذس٠ أٌٖ َس١ٜٓ بٓػاظٟ ، ٚقس اؾرتى يف  6166 أنتٛبط 7َس١ٜٓ بٓػاظٟ ّٜٛ 

عس٠ َعاضى َجٌ : َعطن١ ايػ٬ٟٚ اييت متهٔ فٝٗا اجملاٖسٕٚ َٔ قتٌ عسز نبري َٔ اؾٓٛز ٚايهباط ايطًٝإ 

ٔ بطقام ، ٚيف َكسَتِٗ ايعكٝس بطْازٜؼ ، َٚعطن١ ايٓدًتني َٚعطن١ قاضْٜٛؼ اييت متهٔ فٝٗا اسس اجملاٖسٜ

ٚبعس عس٠ ؾٗٛض َٔ ايكتاٍ املػتُط يف َس١ٜٓ بٓػاظٟ ٚنٛاسٝٗا ، غافط ,  كاط إسس٣ طا٥طات ايعـــــــــسٚبٓسقٝت٘ بإغ

اجملاٖس قُس ابٛل٣ٛ إىل ادسابٝا ٚؾاضى يف إْعاٍ اهلعمي١ يف عس٠ َعاضى بايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ٚطاٍ غٝاب٘ عٔ 

س( يًبشح عٓ٘ َٚط بططٜك٘ مبٓطك١ طًُٝج١ ٚاخص ٜػأٍ عٔ ٚايسٙ عا٥ًت٘ مبٓطك١ َرياز َػعٛز ٚغافط ابٓ٘ )مح

ٚيهٔ اسس ايع٤٬ُ ابًؼ عٓ٘ ٚمت ايكبض عًٝ٘ ٚأٚزع غذٔ طًُٝج١ ملس٠ ث٬ث١ أٜاّ ثِ ْكٌ إىل غذٔ بٓػاظٟ ايط٥ٝػٞ 

.(6) 

ٚعٓسَا اْكطعت أخباض محس بٛ ل٣ٛ غافط عُ٘ َٛغ٢ غعٝس أبٛ ل٣ٛ يًبشح عٔ ؾكٝك٘ قُس ٚعٔ ابٔ ؾكٝك٘ 

محس ٚيهٔ َا إٔ ٚقٌ إىل َس١ٜٓ بٓػاظٟ ست٢ مت ايكبض عًٝ٘ ،ٚاغتكط ب٘ املكاّ يف غذٔ بٓػاظٟ ايط٥ٝػٞ َع ابٔ 

تٝها . ٚبعس ث٬خ غٓٛات أفطز عُٓٗا فعازا أخٝ٘ قُس غعٝس بٛل٣ٛ ٚبعس عس٠ ؾٗٛض ْفٞ ا٫ثٓإ إىل دعٜط٠ اٚغ

إىل زٚض ايعٛاقري ٖٚٓاى ايتكٝا باجملاٖس قُس بٛل٣ٛ ٚؾكٝك٘ سػٔ غعٝس أبٛ ل٣ٛ فاؾرتانا َعُٗا يف عس٠ 

َعاضى ٚقس اغتؿٗس محس قُس غعٝس ابٛل٣ٛ يف إسس٣ َعاضى اؾؿ١ ٖٚٛ ٜكاتٌ بايػ٬ح ا٭بٝض بعس إٔ ْفصت 

بج٬خ أٜاّ َٔ غعٝس ابٛل٣ٛ يف َعطن١ ٫سك١ بعس اغتؿٗاز ابٔ قُس ابٛل٣ٛ شخريت٘ نُا اغتؿٗس سػٔ 

،ٚقس تكس٣ ذاعت٘ ٚإقساَ٘ يف َٝسإ ايٛغ٢ٚقس ُعطف اجملاٖس قُس غعٝس أبٛ ل٣ٛ بؿ  دطا٤ ايككف اؾٟٛ

١ً بؿذاع١ َٓكطع١ ايٓعري هلذُات قٛات اؾٓطاٍ بٛلٛاْٞ يف َٓاطل ايؿًٝع١ُٝ ٚنطنٛض٠، ٚغريٖا َٔ غًػ

ع٢ً اجملاٖسٜٔ قُس أبٛ ل٣ٛ ٚعبساهلل قذ١ ٚعبس اؾٓطاٍ بٛلٛاْٞ داّ غهب٘  َعاضى ٬َسِ اؾٗاز ٚقس قب

ٚايصٟ اتِٗ فٝ٘  ٘ إىل املٛاطٓني ايًٝبٝنيايػ٬ّ ايهع٠ ٚغريِٖ َٔ نباض قاز٠ اجملاٖسٜٔ يف َٓؿٛضٙ ايصٟ ٚدٗ

 ( 8) ايب٬ز ٚاغتُطاض اؿطب ٚايكتاٍ.قُس ابٛل٣ٛ ٚضفاق٘ بأِْٗ املػ٦ٛيٕٛ عٔ تسٖٛض ا٭ٚناع ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6111, عبس ايعايٞ ايعٛنًٞ  ,  , أدط٣ ايًكا٤ , ايباسح عٔ عس٠ يكا٤ات َع سفٝس اجملاٖس ابٛل٣ٛ ا٫ر املٗٓسؽ:املدتاض محس املدتاض املٓفٞ(. 6)

 , َطدع غابل عٔ سسٜح َع سفٝس اجملاٖس ابٛل٣ٛ ا٭ر ا٭غتاش: خًٌٝ عًٞ املػُاضٟ (. 8)
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ٚعٓسَا فؿًت نٌ قا٫ٚت ايعسٚ يًػٝطط٠ ع٢ً اؾبٌ ا٭خهط ، ٚؼكٝل ْكط ساغِ ع٢ً اجملاٖسٜٔ 

تٛادس عا٬٥تِٗ ٚقس أزت تًو ايػاضات اييت ؾأ إىل تهجٝف غاضات٘ اؾ١ٜٛ ع٢ً لٛع اجملاٖسٜٔ ٚأَانٔ 

ٚأزضى ايعسٚ إٔ نطبات٘ ناْت َٛدع٘ ،  اغتُطت عس٠ ؾٗٛض إىل خػا٥ط فازس١ يف ا٭ضٚاح ٚاملٛاضز.

يًُذاٖسٜٔ فاخص يف ؾٔ ٖذُات ؾطغ١ َٚتتاي١ٝ ع٢ً قٛاعس اجملاٖسٜٔ ٚزاضت بني ايططفني َعاضى عٓٝف١ 

ح اعرتف بعض قاز٠ ايعسٚ َجٌ اؾٓطاٍ تؿٞ بأِْٗ أَاّ عسٚ ناْت يف َععُٗا اْتكاضات يًُذاٖسٜٔ ،سٝ

 ( 6ثِ قطض ايعسٚ ؾٔ ٖذّٛ ؾاٌَ ع٢ً اجملاٖسٜٔ ), قٟٛ ٚؾذاع ٚعٓٝس َٚتُطؽ ع٢ً ايكتاٍ 

نًَٝٛرت إىل  611ٚدٗع أضبع دٝٛف ند١ُ ملٗامج١ قاعس٠ اجملاٖسٜٔ بعكري٠ اـٌٝ ايٛاقع١ ع٢ً بعس 

 اؾٓٛب َٔ قط١ٜ َطازٙ ، َٚاٖٞ إ٫ أٜاّ ق١ًًٝ ست٢ بسأت تًو اؾٝٛف تتشطى يف ططٜكٗا إىل ايعكري٠ ٚأًٖٗا 

املدتاض ، ٜٚٛغف بٛضسٌٝ  ٚعًِ نباض قاز٠ اجملاٖسٜٔ بعسف شيو اٱخطبٛط ايطٖٝب ٚنإ َٔ بِٝٓٗ عُط

. ٚايؿٝذ عبس اؿُٝس ايعباض ، ٚعكُإ ايؿاَٞ ٚسػني اؾٜٛفٞ ، ٚقُس غعٝس ابٛ ل٣ٛ ٚغعس ايعبس 

ٚع٢ً عبس ايطسِٝ ايسضغٞ ٚقُس بو عػٌ ... ٚغريِٖ فاخصٚا ٜعسٕٚ ايعس٠ ٚايجك١ متٮ ْفٛغِٗ ٚاٱميإ 

ٔ عس٠ َٓاطل ٚمبا أِْٗ ناْٛا ٜكاتًٕٛ نؿعب ٚأ١َ ٜعُط قًٛبِٗ ملٛاد١ٗ تًو اؾٝٛف ا٫ضبع١ ايكاز١َ َ

فٝٗا  ٝسٜٚتٓاٚبٕٛ قٝاز٠ املعاضى سػب طبٝع١ َٛاقع املعاضى ٚمبا إٔ ايعكري٠ ناْت بعٝس٠ عٔ املٓاطل اييت جي

نٌ َٔ : عُط املدتاض ٜٚٛغف بٛضسٌٝ ٚايؿٝذ عبس اؿُٝس ايعباض ٚقُس غعٝس ابٛل٣ٛ ٚعكُإ ايؿاَٞ 

ٚض٠ ايعسٚ فكس مت ا٫تفام بني اؾُٝع ع٢ً تهًٝف اجملاٖس سػني َفتاح اؾٜٛفٞ بكٝاز٠ قٝاز٠ املعاضى َٚٓا

 ( 8) املعطن١ ايكاز١َ .

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , َطدع غابل  عٔ عس٠ يكا٤ات َع سفٝس اجملاٖس ابٛل٣ٛ ا٫ر املٗٓسؽ:املدتاض محس املدتاض املٓفٞ(. 6)

 , َطدع غابل عٔ سسٜح َع سفٝس اجملاٖس ابٛل٣ٛ ا٭ر ا٭غتاش: خًٌٝ عًٞ املػُاضٟ (. 8)
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عس٠ ٖذُات اغتؿٗاز١ٜ ع٢ً آيٝات  ٚقس ؾٔ فطغإ ايػ٬ح اؿطبٞ بكٝاز٠ نٌ َٔ غعس ايعبس ٚقُس ابٛل٣ٛ

ايعسٚ ٚزبابات٘ ٚمتهٓٛا بؿذاعتِٗ َٔ إعطاب بعض اٯيٝات ٚإؾعاٍ ايٓريإ يف بعهٗا ا٭خط بأغًش١ ناْٛا قس 

َع َؿا٠ ايعسٚ ٚتؿابو بعض َكاتًٞ اغتُٖٓٛا َٔ بعض َعاضنِٗ ايػابك١ َع ايعسٚ ٚتساخٌ َؿا٠ اجملاٖسٜٔ 

ايططفني بايػ٬ح ا٭بٝض ٚمتهٔ اجملاٖس ضَهإ ايعبٝسٟ َٔ اْتعاع ضا١ٜ ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ َٔ فٛم إسس٣ 

 ( 6) ايسبابات ٚغًُٗا يكا٥س اجملاٖسٜٔ .

ٚع٢ً قٗٛات مل تهٔ ايكٛتإ َتهاف٦تإ فاجملاٖسٕٚ ٜكاتًٕٛ بايبٓازم ايعاز١ٜ ٚايبٓازم املهاز٠ يًسضٚع َؿا٠ 

ٚدٓٛز ايعسٚ ٜكاتًٕٛ بايطؾاؾات ٚاملسافع يف طا٥طات ٚآيٝات ٚزبابات قك١ٓ ٚيهٔ ايؿذاع١ ٚاٱميإ , دٝازِٖ

حيككإ املػتشٌٝ .....فبعس قتاٍ عٓٝف اغتُط عس٠ غاعات بسأ ايتهعهع ٜعٗط ع٢ً قٛات ايعسٚ ٚؾعط قا٥س 

ايعسٚ ٚؾعط قا٥س ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ببٛازض اهلعمي١ فأَط  اجملاٖسٜٔ ببؿا٥ط ايٓكط فعاز َٔ نػط قٛات٘ ع٢ً قٛات

قٛات٘ با٫ْػشاب فأخص اؾٓٛز ٚايهباط ايطًٝإ يف ا٫ْػشاب زٕٚ ْعاّ , ٚأثٓا٤ َطاضز٠ فًٍٛ قٛات ايعسٚ اهلاضب١ 

أقٝب اجملاٖس قُس غعٝس أبٛ ل٣ٛ ظطاح بًٝػ١ , فأخصٙ اجملاٖس سػني َفتاح اؾٜٛفٞ إيٞ ٚغط ايعكري٠ 

طف ع٢ً اغعاف٘ ٚع٬د٘ ٚبك٢ إيٞ داْب٘ َس٠ ث٬خ أٜاّ إيٞ إٔ فاظ بٓع١ُ ايؿٗاز٠ َتأثطا ظطاس٘ ايبًٝػ١ فسفٔ ٚأؾ

ٚغٝبك٢ اغِ ايؿٗٝس قُس غعٝس ابٛ ل٣ٛ املػُاضٟ َه٦ٝا نايؿٗاب يف عامل ايبطٛي١ ، يف َٓطك١ ايؿعف١ 

ٚقس أؾاز اسس ضفام اجملاٖسٜٔ يف ا٭بٝات  عطن١َا٥يت ؾٗٝس َٔ ؾٗسا٤ تًو املٚاؾٗاز .... إيٞ داْب أمسا٤ سٛايٞ 

ايتاي١ٝ بسٚضِٖ ايبطٛيٞ يف ؼكٝل ايٓكط يف تًو املعطن١ اييت عطفت بعس٠ أمسا٤ َٓٗا عكري٠ اـٌٝ , ٚعكري٠ اّ 

 -ايؿفاتري , ّٜٚٛ ايعكري٠ , ٚعكري٠ ايسّ بػبب نجط٠ َا غاٍ يف دٓباتٗا َٔ زَا٤ َٔ ن٬ ايططفني :

 ْٗاض أجيًٞ ع٢ً ايٛدٛٙ غباض خصت ايبٓسٜطّٜٙٛ ايعكري٠ أٚ ٚ

 ْٗاض أجيسز ع٢ً ايٛدٛٙ أْٛاض اتٗٞ ْٗاض أٜعٖٞ َٛسسٜح

 أٚ ْانت أنش١ًٝ غكب عٔ باض٬ٜٚخًت ؾهاٜٚايهطٖب١ فايساض

 اْٚانت اتػطف غكب عاملتكطفاٚعػهطٙ عطبو عًٝ٘ ْٗاض

  ْٗاض املػاَٞ ًٜعبٛ بايٓاض قاَٞ خـ غٛقا ساَٞ قا٥ِ

 ايّٝٛ ٜاؾَٛ٘ َآٖاى عصاض طات َػاٖبططٜل نطاٖب ٫ق

 اٜطٜسٚا امخاّ ايبٝت ٚا٭بهاض َٔ سه١َٛ دابٗا َٔ ضَٚا

 ( 8) زٕٚ ايكباٜا حيسضٚا عايٓاض يكٝٛا غطاٜا ضانبات عطاٜا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  , َطدع غابل ٭غتاش: خًٌٝ عًٞ املػُاضٟعٔ سسٜح َع سفٝس اجملاٖس ابٛل٣ٛ ا٭ر ا(. 6) 

 61-8م -ايعسز ا٫ٍٚ–ايػ١ٓ ايػازغ١  _ف١ً ايبشٛخ ايتاضخي١ٝ  -َعطن١ اّ ايؿفاتري –ٜٛغف غامل ايربغجٞ (. 8)
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ا٭ٜطايٞ يًٝبٝا فٗٓاى  ٖٓا إىل إٔ ايتٛثٝل َٔ خ٬ٍ املأثٛض ايؿعيب نإ مس١ باضظ٠ يف فرت٠ ا٭ست٬ٍ ٚجيب ا٭ؾاض٠

ٔ املعاضى مت تٛثٝكٗا عٔ ططٜل ايؿعط ايؿعيب ايصٟ متٝع بايبايػ١ ٚق٠ٛ ايه١ًُ يف ٚقف ا٭سساخ ا٭َط َايهجري 

  (6ايفرتات ايع١َٝٓ .  )سساخ ٚفل ٛع َٔ ايؿعط َكسضًا ٖاًَا يٛقف ا٭ايصٟ دعٌ ٖصا ايٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , أدط٣ ايًكا٤ , أ َكطف٢ غعس اهلأٜ  8118عٔ يكا٤ َع نطمي١ اجملاٖس : فاط١ُ قُس ابٛل٣ٛ ادطٟ يف َطًع ؾٗط زٜػُرب  -6

 َعٓـ٢ ا٭بٝات: -8

ُٛزِٖ يكس دا٤ ايعسٚ يًػٝطط٠ ع٢ً ايعكري٠ ٚأًٖٗا ٚيهٓ٘ فٛد٧ بأبطاٍ بٛاغٌ ٬ْٜرتززٕٚ يف اقتشاّ ايٓاض اؿا١َٝ ،فاْتكطٚا بفهٌ ؾذاعتِٗ ٚق

اٖسٜٔ ٚتػٛز ٚدٛٙ نباط ايعسٚ فُا أمجٌ ايٓكط َٚا أمجٌ إ تؿطم ٚدٛٙ اجمل, ٚتكُُِٝٗ ع٢ً ؼكٝل ايٓكط ،ٚاْتععٛا ضا١ٜ ايعسٚ َٔ بني كاي٘ اؿاز٠ 

تٛىل ا٭زباض زٕٚ ٚدٓٛزٙ َٚا أمجٌ إ ٜعٛز اؾٓطاٍ باض٬ٜ خا٥با ٜٚتسَط دٝؿ٘ ضغِ اْف٘ ٚاْف املتكطف ا٫ٜطايٞ َٚا أمجٌ إ تتؿتت قٛات ايعسٚ ٚتٓسسط ٚ

    ض ايعكري٠.إ تفصٖا آيٝاتٗا ايهد١ُ اييت دًبتٗا َٔ نٌ َهإ َٚا أمجٌ َٓعط سطاّ آيٝات ايعسٚ فٛم اض



191 
 

 م . 6671 – 6711العرفٌ.  حمذ المجاهذ علي عَسي

طقٞ تٛنط٠ عٛايٞ مخػ١ ، مبٓطك١ أّ اؿذٌ ؾ6711ٚيس اجملاٖس ع٢ً عٝػ٢ محس بًٝل ايعطيف يف غ١ٓ 

 .  نًَٝٛرتات

ٚنإ اجملاٖس ع٢ً عٝػ٢ قبٌٝ ّٜٛ ٚقٍٛ ايػعا٠ ايطًٝإ إىل َٝٓا٤ بٓػاظٟ   ٜكّٛ ببٝع بعض أغٓاَ٘ بػٛم 

املٛاؾٞ باملس١ٜٓ، فرتنٗا، ٚاؾرت٣   بٓسق١ٝ ٚخٓذطا، ٚتٛد٘ إىل َٓطك١ دًٝا١ْ، ٚنُٔ ّٜٛ 

 ٧.ّ َع اجملاٖسٜٔ خًف نجبإ ايطَاٍ اْتعاض يٓعٍٚ دٓٛز ايػعا٠ ع٢ً ايؿاط 61/61/6166

َٚا إٕ اخص ايػعا٠ يف ٚنع أقساَِٗ ع٢ً ايؿاط٧، ست٢ زخٌ َعِٗ اجملاٖسٕٚ يف َعطن١ اتػُت َٓص 

بساٜتٗا بايعٓف ٚ ايهطا٠ٚ، ٚغكط فٝٗا عسز نبري َٔ َكاتًٞ ايططفني، ٚقس انطط ايػعا٠ أَاّ نطا٠ٚ 

٢ عٝػ٢ مبعاضى َكا١َٚ اجملاٖسٜٔ إىل ايتٛقف عٓس غٝسٟ سػني، ٚثه١ٓ ايربن١. ثِ ؾاضى اجملاٖس عً

 ( 6) ٚايعضٜطٜع١ٝ. ٚايػ٣ٚ٬  ايكابطٟ 

ْٚعطا ٫ٕ اجملاٖس ع٢ً عٝػ٢ نإ ا٫بٔ ايٛسٝس يٛايسٜ٘ إىل داْب غبع بٓات، ٚيػفط ٚايسٙ إىل َكط يف 

ططٜك٘ إىل ا٫ضان٢ املكسغ١، فكس انطط إىل ايعٛز٠ إىل َٓطك١ أّ اؿذٌ ي٬ط٦ُٓإ ع٢ً ٚايست٘ ٚؾكٝكات٘ 

عس فرت٠ قكري٠ إىل َٓطك١ اهلٛاض٣، ٚضابط اىل داْب إخٛت٘ اجملاٖسٜٔ املتذُعني َٔ عس٠ ثِ عاز ب ايػبع ..

َٓاطل، ٚؾاضى يف ؾٔ عس٠ ٖذُات ع٢ً َٛاقع ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ يف املٓطك١ ايهٝك١ اييت استًتٗا َٔ َس١ٜٓ 

غطٛضتٗا بعس بٓػاظٟ ٚنٛاسٝٗا، ٚقس تهاٜكت ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ َٔ نطا٠ٚ ٚعٓف تًو اهلذُات   ٚؾعطت 

ٚف٢ قاٚي١ ٫غرتزاز   َس١ٜٓ بٓػاظٟ َٔ أٜسٟ ايػعا٠ اخص اجملاٖسٕٚ   يف  إٔ عذعت عٔ ؼكٝل أٟ تكسّ.

ّ   يف َٗامج١   َٛاقع ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ   مبٓطك١ ايفٜٛٗات   ٚزاضت بني ايكٛات 68/5/6168قبٝش١   ّٜٛ 

 سٌ ايعٓف   ٚايهطا٠ٚ.ا٫ٜطاي١ٝ   ٚقٛات اجملاٖسٜٔ   َعطن١ بًػت أقك٢   َطا

ٚقس غكط يف ٖصٙ املعطن١   عسز نبري َٔ دٓٛز ٚنباط ايعسٚ، ٚع٢ً ضأغِٗ ايهٛيٌْٛٝ "زٟ   

بطْازٜؼ"، ٚغكط عسز نبري َٔ اجملاٖسٜٔ، ٜكسض بأيف ؾٗٝس، ٚقس عطفت   ٖصٙ املعطن١ بعس٠ أمسا٤ 

 اهلٛاضٟ.- غٛاْٞ   عبس ايػين.-  ايٓدًتني.-  ا٭يف   ؾٗٝس.- َٓٗا:

ّ أدرب   ايهباط ا٭تطاى ع٢ً إت٬ف أغًشتِٗ،  6168.68.67ٚبعس تٛقٝع اتفاق١ٝ أٚؾ٢ يٛظإ يف ّٜٛ 

ٚتػًِٝ   َٛاقعِٗ   يًكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ٚقس عاضض اجملاٖسٕٚ بكٝاز٠   اجملاٖس ايهبري أمحس ايؿطٜف   تًو 

 . (8) ١.ا٫تفاق١ٝ، ٚاغتٛيٛا ع٢ً عس٠ َٛاقع قبٌ إ ٜتِ تػًُٝٗا يًكٛات ا٫ٜطايٝ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايتاغع عؿط َٔ ؾٗط ايفاتح ْٚؿط يف  8113ْؿط يف عس٠ قشف ق١ًٝ َٓٗا اؿعاّ ا٭خهط عاّ  نًٞ ايعٛ عذ١ًٝ بٛ ايعايٞ َكاٍ يًهاتب: عبس (6)

 أخباض بٓػاظٟ يف ْفؼ ايعاّ.

 ، َطدع غابل  نًٞ ايعٛ عذ١ًٝ بٛ ايعايٞ َكاٍ يًهاتب: عبس (8)
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ٚٚاقٌ اجملاٖس ع٢ً عٝػ٢ ْهاي٘ نس ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ، ٚؾاضى يف ايتكسٟ يًعسٜس َٔ قا٫ٚت ايكٛات 

ٌ َعطنيت زاخٌ املسٕ، ٚؾاضى   يف ايعسٜس َٔ املعاضى   َجٌ َعطن١ ب١ٓٝٓ َٚج طاي١ٝ يًدطٚز َٔ ثهٓاتٗا ا٫ٜ

ٚيهٔ بعس است٬ٍ   َععِ املسٕ ايػاس١ًٝ   اْتكٌ اجملاٖس ع٢ً عٝػ٢   َع ايعسٜس   َٔ ،  ايطمج١ ٚا٫بٝاض ٚغريٖا

، ٚتكط ع٢ً ايكتاٍ * ت٘ "َطِٜ   عطٜؿ٘" ؼٌُ   غسض١ٜضفاق٘ اجملاٖسٜٔ   اىل َطتفعات املطز، ٖٚٓاى   فٛد٧ بٛايس

يف ّٜٛ غعٜط املطط، ٚناْت  اىل داْب ابٓٗا ايٛسٝس ع٢ً عٝػ٢،   ٚقس اؾرتنت   يف َعطن١ "غٌٝ ايكٛز"باملطز

َعطن١ ضٖٝب١   اغتدسَت فٝٗا مجٝع ا٭غًش١   َٚين فٝٗا ايططفني غػا٥ط دػ١ُٝ، ٚاختًطت فٝٗا زَا٤ 

َٔ ٝإ ع٢ً تٛي١ٝ ا٭زباض ٚايفطاض املتكاتًني مبٝاٙ ا٭َطاض. ٚف٢ ْٗا١ٜ املعطن١ ادرب ايػعا٠   َٔ اؾٓٛز ا٭سباف ٚايطً

  اضض املعطن١.

عًٝٓا شنط زٚض املطأ٠ يف سطن١ اؾٗاز يكس نإ هلا ايسٚض ايهبري يف إعساز ايطعاّ ٚا٭ٖتُاّ با٭غط٠ يف ٖٚٓا جيب  

غٝاب ايعٚز يف غاسات ايكتاٍ ٚناْت املُطن١ املعاضع١ ٚمل ٜكتكط زٚضٖا ع٢ً فرت٠ ايبشح فشػب بٌ تعسا شيو فكس 

ِ عطٜؿ٘ " يف ايعسٜس َٔ املعاضى، ٚعطفت بني ٚقس ؾاضنت   اجملاٖس٠ "َطٜغاُٖت َػا١ُٖ فعاي١ يف قس ايػعٚ 

اجملاٖسٜٔ بًكب "أّ ايػسض١ٜ". أَا ابٓٗا ع٢ً عٝػ٢ فكس أب٢ً ب٤٬ا سػٓا   يف عس٠ َعاضى   َجٌ َعطن١ تانٓؼ   اييت 

ّ َٔ قتٌ عسز نبري َٔ دٓٛز   ٚنباط   ايكٛات ايػاظ١ٜ، ٚع٢ً ضأغِٗ    6165.1.61متهٔ   فٝٗا   اجملاٖسٕٚ   ّٜٛ 

ّ اييت ؾاضى فٝٗا اجملاٖس   ع٢ً عٝػ٢   يف إْعاٍ  6161.8.88ؾٓطاٍ "تٛض٢ًًٜ". َٚعطن١ غٝسٟ َٗٝٛؽ ّٜٛ ا

اييت ؾاضى فٝٗا اجملاٖس    6161.1.8ٖعمي١   َطٜط٠ بايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ اييت ٖامجت َٛاقعِٗ.   َٚعطن١ "بٛغػاٍ" ّٜٛ 

ام خػا٥ط دػ١ُٝ   بايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ، ٚٚاقًٛا ع٢ً عٝػ٢   اىل داْب مخػُا١٥   فاٖس َٔ ضفاق٘ َٔ إؿ

اييت تهبس فٝٗا  6163.5.1َٚعطن١ اؿكٝفات ّٜٛ    ٖذُاتِٗ   ع٢ً َكط اؿا١َٝ اىل إ   انططت   يًتدًٞ   عٓٗا.

 ايططفإ املتكات٬ٕ خػا٥ط دػ١ُٝ يف ا٭ضٚاح ٚايعتاز.

ٚقس عطف اجملاٖس   ع٢ً عٝػ٢   بني ضفاق٘ بايؿذاع١ ٚبعس اهل١ُ ٚايرباع١ يف ايطَا١ٜ ٚضنٛب اـٌٝ ٚنإ 

َكساَا ٫خيؿ٢ املٛت ٫ٚ ٜرتزز يف ضنٛب املداطط َٚؿاضن١ ضفاق٘ يف ؾٔ اهلذُات   ا٫غتؿٗاز١ٜ زاخٌ قفٛف 

ٚغهٓت ضقاق١ يف إسس٣  " ب١ٓٝٓ"َعطن١  ّ   قفٛف املٗامجني   يفايعسٚ   ٚقس أقٝب   ظطاح بًٝػ١ ٖٚٛ ٜتكس

ٚبعس إقكا٤ اجملاٖس   ايهبري امحس ايؿطٜف   عٔ قٝاز٠ ازٚاض اؾٗاز   أسٌٝ اجملاٖس ع٢ً عٝػ٢ اىل ،  ٝ٘قسَ

اىل َعاٚي١      اٖس ع٢ً عٝػ٢ محس بًٝلايتكاعس   اىل داْب   عسز نبري   َٔ ضفام   امحس ايؿطٜف   فعاز اجمل

َٗٓيت ايعضاع١ ٚتطب١ٝ املٛاؾٞ   ٚضنع دٗٛزٙ   بعس إ تكسَت   ب٘ ايػٔ   ع٢ً   زعِ   ضداٍ عُط املدتاض   بامل٪ٕ 

ٚايػ٬ح   ٚتعٜٚسِٖ   يف ايٛقت املٓاغب   باملعًَٛات   عٔ كططات   ايعسٚ   ٚؼطنات قٛات٘. ٚقس ٚاقٌ   

داٍ ؾذعإ   أَجاٍ   اجملاٖس   غًُٝإ غعٝس ايعطيف   ٚاجملاٖس   محس   ضْ٘   َع اجملاٖسٜٔ   اىل داْب تعاٚ

 (6) عبسضب٘ ايسضغٞ ٚابٓ٘ ٚغريِٖ نجريٕٚ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؿب٘ ايبٓسق١ٝ  *. ْٛع َٔ ا٭غًش١ 

 , ْفؼ املطدع ايػابلنًٞ ايعٛ عذ١ًٝ بٛ يعايٞ عبساَكاٍ يًهاتب:  (6)
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ٚبعس إ طاٍ أَس ايكتاٍ غٓني عسٜس٠، ٖٚعَت ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ يف َعاضى نجري٠، أزضى ايكاز٠ ايطًٝإ اْ٘ َٔ 

املػتشٌٝ عًِٝٗ تسَري نٝإ اجملاٖسٜٔ يف َٝسإ ايعٌُ ايعػهطٟ   زٕٚ تسَري   نٝإ ا٫ٖاىل املت٬محني   

ْهاهلِ   َٚعاضنِٗ،   فكس اْرب   أٚي٦و   ايكاز٠   ايفاؾٝني أَجاٍ   ظعُِٝٗ َٛغ٢ًٓٝ َٚط٩ٚغٝ٘   َعِٗ   َٚع 

زٜبْٛٛٚبازيٝٛ ٚايػفاح غطاتػٝاْٞ إ "ا٫ٖاىل" ِٖ دصٚض ؾذط٠ اؾٗاز   اييت تػصٟ اجملاٖسٜٔ "فطٚع تًو ايؿذط٠"   

ؾصٚض "ا٫ٖاىل"   اييت سافعت   ع٢ً س١ٜٛٝ   ٚق٠ٛ فاخصٚا يف إعساز ايعس٠   ٫غت٦كاٍ دصٚض تًو ايؿذط٠.   تًو ا

ايفطٚع اجملاٖسٜٔ ؾذط٠ ايٓهاٍ أنجط َٔ عؿطٜٔ عاَا ٚٚاقًٛا ايعٌُ َٔ ادٌ قطع تًو اؾصٚض يتُٛت فطٚع 

ٚبس٩ٚا شيو املدطط ايطٖٝب   بػذٔ ٚإعساّ   ظعُا٤   ا٭ٖايٞ "اؾصٚض" ايط٥ٝػ١ٝ يؿذط٠ اؾٗاز    ؾذط٠ ايٓهاٍ

يعسٜس َٔ املٛاطٓني املتعاْٚني َع ضداٍ عُط املدتاض   َجٌ اجملاٖس ع٢ً عٝػ٢ بًٝل   ايصٟ اسطم بٝت٘   ٚمت غذٔ   ا

ٚاعتكٌ ٚغذٔ بعْعا١ْ   ؾسٜس٠ ايهٝل "ؾ٬ٝ" بػذٔ مبس١ٜٓ بٓػاظٟ   ٚمت إعساّ ايعسٜس َٔ املٓانًني ايصٜٔ ثبت 

غًُٝإ غعٝس ايعطيف ايصٟ اعسّ أَاّ سؿس نبري َٔ   ا٫ٜطايٞ َجٌ اجملاٖس    تعاِْٚٗ َع املٓانًني ٚخٝا١ْ ايعًِ

املٛاطٓني بطًُٝج١   َٚجٌ اجملاٖس   محس عبس ضب٘ ايسضغٞ ايصٟ اعسّ بؿشات أَاّ مجع غفري   َٔ اٖاىل   اؾبٌ 

ا٭خهط   َٚجٌ اجملاٖسٜٔ   قُس اؿساز ٚابٓ٘ أقُس   ايًصٜٔ اعسَا مبٝسإ ايربن١   مبس١ٜٓ بٓػاظٟ   ٚادرب 

 ٫ف َٔ غهإ املس١ٜٓ ع٢ً َؿاٖس٠ تٓفٝص شيو اؿهِ   اؾا٥ط. ٚاعسّ ايهجرئٜ غريِٖ.اٯ

ٚعٓسَا مل تفس غٝاغ١  ايبطـ ٚايتٓهٌٝ يف ايكها٤   ع٢ً شيو ايت٬سِ   بني اجملاٖسٜٔ ا٫ٖاىل   ؾأ   ايعسٚ اىل 

ت   اييت   ناْت تتسفل   عًِٝٗ َٔ غٝاغ١ أنجط إضٖابا  بٗسف سطَإ اجملاٖسٜٔ   َٔ امل٪ٕ ٚايػ٬ح   ٚاملعًَٛا

ا٫ٖاىل   ٚمت ايعز   بأٖايٞ َٓطك١ اؾبٌ ا٭خهط ٚايبطٓإ   ٚاملٓاطل   احملٝط١   مبس١ٜٓ بٓػاظٟ   يف املعتك٬ت 

اؾُاع١ٝ   مبس١ٜٓ بٓػاظٟ   َجٌ   ايربٜك١ ٚايعك١ًٝ ٚغًٛم ٚا٫بٝاض ٚاملكطٕٚ ا٣ ادتجاخ بك١ٝ دصٚض ؾذط٠ اؾٗاز 

 (6) عٗا.يتُٛت فطٚ

ٚقس ْكٌ اجملاٖس ع٢ً   َٔ غذٔ ؾ٬ٝ مبس١ٜٓ بٓػاظٟ   اىل َعتكٌ غًٛم املعزسِ بأنجط   َٔ ث٬ثني أيف َعتكٌ َٔ 

  قبا٥ٌ ايعطف١ ٚايعٛاقريٚايفٛاخط ٚغريِٖ.

ع١ُ    ٚف٢ َعتكٌ غًٛم ايتك٢ اجملاٖس ع٢ً عٝػ٢ بأغطت٘ ٚأغط٠ اجملاٖس٠ املعطٚف١ َطاضٟ عبس اؾًٌٝ   ايعبٝس٣

اجملاٖس ايهبري غعٝس دطبٛع   عبس اؾًٌٝ   ايعبٝس٣ تًو اجملاٖس٠ املعطٚف١ بؿذاعتٗا َٚطافك١ اجملاٖسٜٔ   أثٓا٤ 

اؾتساز ايكتاٍ   ٚاملؿاضن١   يف ايعسٜس َٔ املعاضى   َجٌ َعطنيت بٛغػاٍ   ٚايطسٝب١ٚف٢ شيو املعتكٌ ايطٖٝب   

اضٟ عبس اؾًٌٝ بطغِ َعاْاتِٗ َٚعاْا٠ مجٝع املعتكًني َٔ غٝاغ١ اقرتٕ اجملاٖس   ع٢ً عٝػ٢ باجملاٖس٠   َط

ٚقس ادرب اجملاٖس   ع٢ً عٝػ٢ ٚظٚدت٘ اجملاٖس٠ َطاضٟ   عبس اؾًٌٝ ٚسٛايٞ ث٬ثني  ايتعصٜب ٚايتذٜٛع ٚاٱباز٠.

يًٝيب بإعساّ أيف َٔ املعتكًني ع٢ً َؿاٖس٠ تًو اؾطمي١ ايبؿع١ اييت اضتهبتٗا ايػًط١ ا٫ٜطاي١ٝ يف سل ايؿعب ا

 (  8) .6156.1.61بطٌ دٗازِٖ ؾٝذ اجملاٖسٜٔ   عُط املدتاض ّٜٛ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , ْفؼ املطدع ايػابل .نًٞ ايعٛ عذ١ًٝ بٛ ايعايٞ َكاٍ يًهاتب: عبس        (6(

م  ّ.6171ايطبع١ ايجايج١ ، ٜٓاٜط  بطق١ اهلاز١٥، تطمج١ ابطاِٖٝ غامل بٔ عاَط ، زاض َهتب١ ا٫ْسيؼ، اؾٓطاٍ ضٚز يفٛ غطاغٝاْٞ  (8)
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ٜٚط٣ٚ عٔ اجملاٖس ع٢ً عٝػ٢   إ ؾطط١ "ايهطبٓاض٣" ٚاعٛاِْٗ اـ١ْٛ   ناْٛا يف تًو ايػاع١ ايطٖٝب١   

  طاقبٕٛ اْفعا٫ت املعتكًني ٚضزٚز أفعاهلِ أَاّ َؿٗس   عُط املدتاض   ٖٚٛ ًٜب٢   قها٤ ضب٘ َطفٛع اؾبني.ٜ

َٔ املعتكًني نُا ٜط٣ٚ عٔ اجملاٖس ع٢ً عٝػ٢ يًتعصٜب   ٚايهطب ايؿسٜس َجٌ اجملاٖس وقد تعرض العديد 

ملا أبساٙ   َجٌ غريٙ َٔ تأثط ٚغهب ٚغدط ع٢ً اؿه١َٛ ا٫ٜطاي١ٝ      دطبٛع عبس اؾًٌٝ   ايعبٝس٣

 ٚد٬زٟ عُط املدتاض.

ٚبعس غ١ٓ اٚ أنجط َٔ إعساّ ؾٝذ اجملاٖسٜٔ   أفطز عٔ املعتكًني   ٚنإ َٔ بني املفطز عِٓٗ   ع٢ً عٝػ٢ 

اؿٝا٠   َٔ عا٥ًتُٝٗا   فعاز بًٝل   ٚظٚدت٘  َطاضٟ عبس اؾًٌٝ ايعبٝس٣   ٚايكًٌٝ دسا   ممٔ بكٛا ع٢ً قٝس 

 ( 6) اجملاٖس   ع٢ً عٝػ٢   ملعاٚي١   َٗٓيت ايعضاع١   ٚتطب١ٝ املٛاؾٞ   َٔ دسٜس.

ٚاجملاٖس ع٢ً عٝػ٢ محس بًٝل ٜٓتُٞ يعا١ً٥ ٜٛغف ايعطيف املعطٚف١   بسٚض أبٓا٥ٗا ايبطٛيٞ   يف َٝازٜٔ قتاٍ   

  ا٭عسا٤   ٚقس قاٍ فِٝٗ ايؿاعط ايؿطٜف املطابط :

 * اجيٛ قػري اٚ ؾاٜب" يساٜب ......إ قاض ايعقٝل غًِ نٓا ٜٛغف اضعات

َٔ يبط٫ٛت ٚبعس عُط َسٜس  فكس ٚقفِٗ بأِْٗ   أغٝاز اـٍٝٛ   ا٭ق١ًٝ   ٚضداٍ اؾٗاز ؾٝبا ٚؾباْا

 (8) ّ. 6171.66.85اْتكٌ اجملاٖس ع٢ً عٝػ٢ محس بًٝل اىل دٛاض ضب٘ ّٜٛ ٚايتهشٝات 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  55م  ّ.6171، تطمج١ ابطاِٖٝ غامل بٔ عاَط ، زاض َهتب١ ا٫ْسيؼ،ايطبع١ ايجايج١ ، ٜٓاٜط ربق١ اهلاز١٥اؾٓطاٍ ضٚز يفٛ غطاغٝاْٝ (. 6)

 *. ٜجين ايؿاعط يف ٖصا ايبٝت ع٢ً عا١ً٥ ٜٛغف ايصٜٔ ٜكسَٕٛ ايتهشٝات يف نٌ ا٭ٚقات قػاضًا ٚنباضًا         

    11, َطدع غابل , م اؾٓطاٍ ضٚز يفٛ غطاغٝاْٞ(. 8)
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 م  6691-6771. عمر األوجلٌ المجاهذ الفضَل بو

ٛاا" يف ٚاسـ١ أٚدًـ١ سـٛايٞ غـ١ٓ       ا٭ٚدًٞ عُط ٚيس ايفهٌٝ بٛ ّ، ٚنـإ ٚايـسٙ ؾـٝدًا    6771املعطٚف بأبٞ سٛا٤ "بٛسـ

يعاٜٚتٗا ٚقس تعًِ ٚتطب٢ تطب١ٝ ز١ٜٝٓ إغ١َٝ٬ سٝح سفغ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚؾب ع٢ً ايؿـذاع١ ٚا٫قـساّ ٚقـٍٛ اؿـل     

ٓــسَا غــعت اٜطايٝــا  ٚع,  ٛطٔ ٚنــإ َؿــٗٛضا بــايتك٣ٛ ٚايكــ٬ح ٚســب اؾٗــاز يف غــبٌٝ اهلل يًــسفاع عــٔ ايــسٜٔ ٚايــ  

ّ نإ ايفهٌٝ بٛعُط َٔ أٚا٥ٌ ايصٜٔ اْهُٛا إىل قٛافٌ املتطـٛعني يًذٗـاز يًـسفاع عـٔ     6166ا٫ضانٞ ايًٝب١ٝ غ١ٓ 

ايٛطٔ، ٚقس أب٢ً ب٤٬ سػًٓا يف ايعسٜس َٔ املعاضى ٚبصٍ دٗسا نبريًا يف تٓعِٝ سطن١ املكا١َٚ نـس ا٫ٜطـايٝني يف   

 ( 6) املطس١ً ا٫ٚىل َٔ اؾٗاز.

ّ اختـاضٙ َػـاعسًا َٚػتؿـاضًا خاقـًا يـ٘      6188ٚملا اقبح عُط املدتاض قا٥سا ؿطن١ اؾٗاز يف اؾبٌ ا٫خهط غـ١ٓ  

يف اهل٦ٝـ١ اؾبًٝـ١ بكٝـاز٠ سطنــ١    عبٝــسات ٚاؿاغـ١ مبٓطكـ١ زضْـ١    ٚعٝآـ٘ قا٥ـسا عػـهطٜا يـسٚض "َعػـهط" قبـًٝيت اي      

نـإ يًُذاٖـس ايفهـٌٝ بـٛعُط      ٦ٖٝـ١ اضنـإ اؿـطب ايٝـّٛ.    املكا١َٚ ٖٚٛ مبجاب١ اجملًؼ ا٫ع٢ً يًكٝاز٠ اٚ َـا ٜؿـب٘   

زٚضا باضظا يف املعاضى نس ا٫ٜطايٝني ٚيف املفاٚنات ايـيت دـطت بـني عُـط املدتـاض ٚا٫ٜطـايٝني فكـس سهـطٖا نًـٗا          

ٚنإ َتفكا يف ايطأٟ َع عُط املدتاض سٍٛ ا٫قطاض عًـ٢ ْٝـٌ سطٜـ١ ٚاغـتك٬ٍ يٝبٝـا ٚؼطٜطٖـا َـٔ ا٫ٜطـايٝني، أٚ         

ّ، 6181غتؿٗاز زٕٚ شيو. فكس سهـط ا٫دتُـاع ا٫ٍٚ َـع ا٫ٜطـايٝني ايـصٟ عكـس يف ايكبكـب يف ؾـٗط َـاٜٛ غـ١ٓ           ا٫

ٛ    ّ، ٚنـإ ٖـٛ ايـصٟ قـاّ بـت٬     6181ْٜٛٝٛ  61ٚادتُاع غٝسٟ اضس١َٛ يف  نـإ  ,  ٠ٚ ؾـطٚط اجملاٖـسٜٔ اَـاّ بـازٚيٝ

خــ٬ٍ املفاٚنــات َــع ا٫ٜطــايٝني  َٛقــف ايفهــٌٝ بــٛعُط قــًبا، ٫ٜتٗــإٚ يف سكــٛم ايــٛطٔ ٚقــس ظٗــط شيــو ٚانــشا

ٚبايصات يف ادتُاع غٝسٟ اضس١َٛ ايصٟ اؾطْا ايٝ٘ فكس اقط ع٢ً ْٝـٌ سكـٛم ايـب٬ز ناًَـ١ ٚيهـٞ ٜكطـع ايططٜكـا        

ٛات عًِٝٗ ايت٬عب مبطايب سطن١ اؾٗـاز تـ٬ عًـ٢ اؿانـطٜٔ بكـٛت دٗـٛضٟ        اَاّ مساغط٠ اٜطايٝا ٚع٥٬ُٗا ٜٚف

بازٚيٝٛ إىل قبٍٛ نٌ ؾطٚط ٚفس اجملاٖسٜٔ ٚايٛعـس بسضاغـتٗا َـع اؿهَٛـ١      قٟٛ َا ٜطٜسٙ اجملاٖسٕٚ ٚقس انطط

قاّ ايفهٌٝ بٛعُط بٓا٤ ع٢ً تعًُٝات َٔ عُط املدتـاض ظٛيـ١ َـٔ ادـٌ     ,  ١ٝ ٚايطز عًٝٗا يف اقطب ٚقت ممهٔا٫ٜطاي

ٜـ     ػٓٝس املتطٛعني يًذٗاز ٚقس لح يف شيو إىل سـس نـبري فٓ   س َـٔ املعـاضى   ؿـاضى اجملاٖـس ايفهـٌٝ بـٛعُط يف ايعس

َــاضؽ  87ّ ٚايطسٝبــ١ 6185غــبتُرب  5اغػــطؼ  87نــس ايطًٝــإ َٚٓٗــا َعطنــ١ بــ٬ٍ ايجاْٝــ١ غــطب ادــسابٝا يف   

ّ 6151غـبتُرب   81ّ َٚعطنـ١ ٚازٟ ايػاـكٝا١ قـطب ا٫ثـطٕٚ يف     6151ابطٜـٌ   66ّ ٚبًكؼ دٓـٛب ايفا٥سٜـ١ يف   6151

عاضى ا٫خط٣ ايـيت دـطت َـع زٚض ايعبٝـسات ٚاؿاغـ١      ٖٚٞ املعطن١ اييت اغتؿٗس فٝٗا، ٖصا اىل داْب ايعسٜس َٔ امل

 (8) َط٠ ٚاسس٠ َٔ قب١ًٝ أظ١ٜٚ ١٦َ َتطٛع ٚشيو بفهٌ ؾدكٝت٘ ٚقسضت٘ ع٢ً ا٫قٓاع.ضاٙ جيٓس ٚا٫ٜطايٝني.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  53از١٥ , ْفؼ املطدع ايػابل.  م بطق١ اهل(. 6) 

 .  53(. بطق١ اهلاز١٥ , ْفؼ املطدع ايػابل.  م 8) 
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ناْت َعطن١ ٚازٟ ايػاكٝا١ َٔ املعاضى ايهبري٠ نس ٖصا املعػهط "زٚض" فكس ٚد٘ ا٫ٜطايٕٝٛ قٛاتِٗ املٛدٛز٠ يف 

املٓطك١ ايؿطق١ٝ َٔ اؾبٌ ا٫خهط ناف١ ٚشيو يف قاٚي١ يًكها٤ ع٢ً قٝاز٠ اجملاٖسٜٔ اييت ناْت َٛدـٛز٠ بٗـصا   

 ٔ دٗــات غٛغــ١ ٚايكبــ١ ٚزضْــ١. ٚدــطت تبعــا يــصيو   املعػــهط ٚهلــصا زفعــت بكــٛات نــبري٠ ساقــطت ْكطــ١ ا٫ثــطٕٚ َــ

َعطنــ١ ضٖٝبــ١ بــني اؾــاْبني اغــتُطت َٜٛــا نــا٬َ َــٔ زٕٚ اْكطــاع. متهــٔ ا٫ٜطــايٕٝٛ َــٔ نــطب سكــاض ســٍٛ    

اجملاٖسٜٔ ٚسكاضِٖ يف َٓطك١ ؾسٜس٠ ايٛعٛض٠ يف ٚازٟ ايػك١ٝ ايكعب املػايو. ٚعٓسَا ٫سغ ايفهـٌٝ بـٛعُط إ   

٢ً اجملاٖسٜٔ قاز فُٛعـ١ َـٔ اسػـٔ ضَاتـ٘ ٚؾـٔ ٖذَٛـا خاطفـا عًـ٢ اسـس٣          ايعسٚ قس متهٔ َٔ فطض سكاض ع

سًكــات اؿكــاض ا٫ٜطــايٞ ٚيف ايٛقــت ْفػــ٘ طًــب َــٔ قــٛات اجملاٖــسٜٔ اـــطٚز بػــطع١ َــٔ ايجػــط٠ ايــيت مت فتشٗــا  

 ٚنــإ عًــ٢ ضأؽ ايــصٜٔ خطدــٛا غــاملني عُــط املدتــاض ٚنبــاض قــاز٠ اجملاٖــسٜٔ ٚأغًــب قــٛاتِٗ. ٚتٓفٝــصا هلــصٙ اـطــ١ 

احمله١ُ ايٓادش١ بكٞ ايفهٌٝ بٛعُط ٚفُٛعت٘ يف امل٪خط٠ ٜكاتًٕٛ ا٫ٜطايٝني ٜٚعطًِْٛٗ عـٔ ايًشـام باجملاٖـسٜٔ    

املٓػشبني فأقابت٘ ضقاق١ اغتؿٗس ع٢ً اثطٖا َهشٝا بٓفػ٘ َٔ أدٌ غ١َ٬ ا٫غًب١ٝ ٚعًـ٢ ضأغـِٗ عُـط املدتـاض     

 سا.ٚنباض َعاْٚٝ٘. ٚقس أغفطت املعطن١ عٔ اغتؿٗاز مخػني فاٖ

أَا ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ فكس ناْت خػا٥طٖا نبري٠ باعرتاف غطاتػٝاْٞ ْفػ٘ ايصٟ نتب عٔ ٖـصٙ املعطنـ١ قـا٬٥:    

ٖامجــت قــٛات اؾبــٌ ايٛغــط٢ َكــط قٝــاز٠ ايجــٛاض باؾبــٌ ٚعًــ٢ أثــط ٖــصا اهلذــّٛ     6151غــبتُرب غــ١ٓ  81"يف ٜــّٛ 

ٖٚهـصا اغـتُط ايكتـاٍ إىل َـا بعـس ايعٗـط سٝـح        ؼطنت ايكٛات َٔ د١ٗ ايٝػـاض يتهـاٜل ايجـٛاض يف ٚازٟ ايػاـكٝا١.     

ٚقًت ايفطق١ ايطابع١ عؿط ا٫ضٜرت١ٜ بكٝاز٠ ايهْٛت َٔ د١ٗ ايُٝني ٚبٗصا اقبشت قٛات ايجٛاض ؾـب٘ َطٛقـ١. ٚضغـِ    

  ؾــ١ بعــس إٔ تهبــسٚا خػــا٥ط يفٖــصٙ اؿطنــ١ ايتهتٝهٝــ١ ايعػــهط١ٜ اغــتطاع ايجــٛاض إ ٜفًتــٛا َــٔ ٖــصٙ ايهُا 

ايكت٢ً ايفهٌٝ بٛعُط َػاعس عُط املدتاض َٚػتؿاضٙ. ٖٚٛ ايصٟ ٖذِ بطداي٘ عًـ٢ ايتطٜٛـل   ٚنإ َٔ بني  ا٫ضٚاح.

ٚفتح فٝ٘ ثػط٠ سٝح خطز عُط املدتاض ٚأتباع٘ ٚناْت خط١ قهُـ١ ٚنـطب١ قاغـ١ٝ يف نٝآْـا. ٚغطٝـت ٖعميتٓـا       

ْٛقف ٖـصا اؿُـاؽ   بكتٌ ايفهٌٝ بٛعُط. ٚنإ ايؿعب ايًٝيب قس ابس٣ ؼُػ٘ اثط ٖصٙ املعطن١ ايهبري٠. ٚيهٞ 

قُٓــا بٗذــّٛ آخــط يف املٓطكــ١ ايؿــطق١ٝ. ٚستــ٢ ٖــصا اهلذــّٛ املهــٕٛ َــٔ ايكــٛات ايــج٬خ بكٝــاز٠ ايكــٛاز ايج٬ثــ١ بٝــاتٞ  

ــا اؿطبٝــ١ يف املٓطكــ١ ايؿــطق١ٝ بــا٤ت بايفؿــٌ يف نــٌ         ــ٢ ْتٝذــ١ َٓــ٘. فهــٌ اعُايٓ َٚــاضْٚٞ ٚضٚيــٞ مل ْتشكــٌ عً

 (6) َٜٛا". 63احملا٫ٚت.. بعس قتاٍ زاّ 

٢ ايطغِ َٔ فكسإ ايؿٗٝس ايفهٌٝ بٛعُط ايكا٥س اؿكٝكٞ يف تٓعِٝ قٛات اجملاٖـسٜٔ نُـا ٜكـف٘ غطاتػـٝاْٞ     ٚعً

قــطاس١ يف نتابــ٘ بطقــ١ اهلاز٥ــ١ فــإٕ ْتــا٥ر املعطنــ١ ناْــت ٖعميــ١ َٓهــط٠ َٚٛدٗــ١ يًكــٛات ا٫ٜطايٝــ١ ٚخططٗــا      

  ( 8) َٔ ايؿعب ايًٝيب. اؿطب١ٝ. ٚقس ْتر عٔ ٖصٙ املعطن١ ضفع َعٜٓٛات اجملاٖسٜٔ ٚامل٪ٜسٜٔ هلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .  13, 11 م. ؾ٧ عٔ بعض ضداٍ عُط املدتاض –قُس عبس ايػ٬ّ ايؿًُاْٞ (. 6)  

 . 57غطغٝاْٞ, ْفؼ املطدع ايػابل.  م (. ضٚزيفٛ 8)  
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ٚيهٞ تٛقف اٜطايٝا ٖصا اؿُـاؽ ايـٛطين ؿطنـ١ املكاَٚـ١ نـسٖا ايـصٟ اخـص ٜـعزاز قـ٠ٛ بعـس ا٫ْتكـاضات            

اييت سككٗا اجملاٖسٕٚ نـس قٛاتٗـا قاَـت باؽـاش ادـطا٤ات قُعٝـ١ ٚسؿـ١ٝ نـس املـٛاطٓني ايًٝبـٝني ايعـعاٍ َـٔ             

اؾٗــاز. َٚــٔ ٖــصٙ ا٫دــطا٤ات ايكــاض١َ ســطم ٖٚــسّ ممتًهــات     ايػــ٬ح ايــصٜٔ تؿــو يف تأٜٝــسِٖ ؿطنــ١    

بـٛازٟ زضْـ١ سٝـح مت     املؿتب٘ فِٝٗ اٚ َكـازضتٗا با٫نـاف١ اىل ايكتـٌ اؾُـاعٞ نُـا سـسخ َـع عا٥ًـ١ اؿُـط         

مثا١ْٝ عؿط ضد٬ ْعطا ٫غتهافتِٗ يبعض اجملاٖسٜٔ ٚميجٌ ٖ٪٤٫ ايطداٍ اضبـاب َٓتذـع ٖـصٙ     ايفتو عٛايٞ

ايعا١ً٥ اجملاٖس٠ اييت قهٞ ع٢ً ضداهلا مجٝعا باغجٓا٤ قيب ٚاسـس لـا َـٔ ضقـام ا٫ٜطـايٝني بأعذٛبـ١. ٫ٚ       

       ٚ ٕ َكـاَِٗ  تعاٍ ضفات ٖ٪٤٫ َسف١ْٛ يف نٗف ٜعطف بهٗـف ايؿـٗسا٤ ٜعتـع غـهإ زضْـ١ بؿـذاعتِٗ ٜٚـعٚض

   (6)ايصٟ ٜعطف ؾعبٝا "مبكطع اؿُط" يًرتسِ عًِٝٗ. ٚاعتعاظا بؿذاعتِٗ ٚدٗازِٖ ايٛطين.

أخ٬ق١ٝ اييت قاّ بٗا ا٫ٜطايٕٝٛ نـس اجملاٖـسٜٔ ايًٝبـٝني ٖـٞ ايتُجٝـٌ بأدػـازِٖ ٚقطـع         َٚٔ ا٫دطا٤ات اي٬

 ايػٝاغــٝني ايًٝبــٝني امل٪ٜــسٜٔ اطــطافِٗ أٚ ض٩ٚغــِٗ ٚعطنــٗا يف املٝــازٜٔ ايعاَــ١ ٚايطــٛاف بٗــا عًــ٢ املػــادني 

يًُكا١َٚ ايٛط١ٝٓ ٚشيو يف اطاض اؿطب ايٓفػ١ٝ اييت ؾٓتٗا اٜطايٝا إىل داْب سطب اٱباز٠ ايعػـهط١ٜ ٱثـاض٠   

ايطعب ٚاـٛف يف ْفـٛؽ ايًٝبـٝني يٝٛقفـٛا تأٜٝـسِٖ َٚػـاعستِٗ ؿطنـ١ اؾٗـاز نـس ايطًٝإ.يكـس ضقـست           

ٜـأتٞ بـطأؽ عُـط املدتـاض سٝـًا أٚ َٝتـًا. أٚ قـسّ َعًَٛـات عـٔ َهـإ            اٜطايٝا َبًؼ ٦َيت أيف فطْو اٜطايٞ ملٔ

تٛادسٙ ٫ٚ بس ٚاْٗا ٚعست باملهافأ٠ ْفػٗا ملٔ ٜسيٞ باملعًَٛات ْفػٗا ٜٚأتٞ بطأؽ أسس نبـاض قـاز٠ اؾٗـاز    

اٯخطٜٔ نُا سسخ َع ايؿٗٝس ايفهٌٝ بٛعُط ايـصٟ تعـطف عًـ٢ دػـسٙ اسـس اجملٓـسٜٔ ايًٝبـٝني َـع اٜطايٝـا          

أغــ٘ ٚأغــطع بٗــا إىل ايكٝــاز٠ ا٫ٜطايٝــ١ ايــيت بــسٚضٖا ْكًــت ايــطأؽ إىل بٓػــاظٟ ٚعطنــتٗا عًــ٢ ايػــذٓا٤  فشــع ض

ايػٝاغٝني ايًٝبٝني يف َعتك٬ت ب١ٓٝٓ ٚبطز ؾًٜٛو ٚبٓػاظٟ بككس اضٖابِٗ ٚؼطِٝ َعٜٓٛاتِٗ ثِ عطنـتٗا يف  

اغـا ٚتؿـذٝعا نـبريا ؿطنـ١     َٝسإ ايربن١ يٝؿاٖسٖا عا١َ ايؿعب ايًٝيب، يف ٖصٙ املسٜٓـ١ ايـيت أبـست مح   

اؾٗاز بكٝاز٠ عُط املدتاض.ٜتهح يٓا َٔ ع١ًُٝ سعا ايط٩ٚؽ ـكّٛ اٜطايٝـا يف َٝـسإ اؿـطب َـس٣ امطـاط      

ٍا ٖصا ع٢ً ؾ٤ٞ فإمنا ٜـسٍ عًـ٢ َـطاض٠ اؿكـس عًـ٢ ايؿـٗٝس        ايفاؾٝػت املٓايف يكٛاْني اؿطب اؿسٜج١. ٚإٕ ز

ملٝـــسإ اؿطبـــٞ ٚايػٝاغـــٞ سٝـــح ناْـــت َٛافكـــ٘ اثٓـــا٤  بـــٛعُط ايـــصٟ غـــسز ٫ٜطايٝـــا نـــطبات َٛدعـــ١ يف ا 

املفاٚنات ضافه١ يًشًٍٛ ا٫غتػ١َٝ٬. ٚقس قاّ ا٫ٜطايٕٝٛ با٫دطا٤ ْفػ٘ َع ايؿـٗٝس ٜٛغـف بٛضسٝـٌ ايـصٟ     

يكس سعٕ عُط املدتاض ٚاجملاٖـسٕٚ عًـ٢ فكـسإ      ,  قتٌ يف َعطن١ ؾطقٞ طربم فكطعٛا ضأغ٘ ْٚكًٛٙ إىل بٓػاظٟ

ُط ايصٟ نإ عل قا٥سا عػهطٜا قـسٜطا ثـا٥طا ٚفاٖـسا كًكـا َٚػـاعسا َٚػتؿـاضا اَٝٓـا        ايؿٗٝس ايفهٌٝ بٛع

ٚيهــٔ ضغــِ ٖــصٙ ايفادعــ١ ا٫يُٝــ١ اغــتُطت سطنــ١ املكاَٚــ١ يف دٗازٖــا بفهــٌ ,  ؿطنــ١ ايــٛطٔ باؾبــٌ ا٫خهــط

 ( 8) ؾدك١ٝ قا٥سٖا عُط املدتاض ٚضفاق٘ ا٫بطاٍ املدًكني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  13, 11 م. عٔ بعض ضداٍ عُط املدتاض  ؾ٤ٞ–قُس عبس ايػ٬ّ ايؿًُاْٞ (. 6)  

 .   57(. ضٚزيفٛ غطغٝاْٞ, ْفؼ املطدع ايػابل.  م 8)  
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اغتؿٗازٙ انططت   بٛعُط ايصٜٔ ضغبٛا يف ظٜاض٠ قربٙ ٚاقا١َ استفاٍ غٟٓٛ مبٓاغب١ضفام ايؿٗٝس ايفهٌٝ  

سه١َٛ ١ٜ٫ٚ بطق١ آْصاى إٔ تطغٌ ٚفسا يًبشح عٔ املهإ ايصٟ زفٔ فٝ٘. ٚؾا٤ت ا٫قساض إ ٜهٕٛ قاطع 

ضأؽ ايفهٌٝ نُٔ ٖصا ايٛفس ايطمسٞ ٚايصٟ ٜبسٚ اْ٘ ظٔ إْ٘ ٫ ٜٛدس َٔ ٜعطف فعًت٘ ايؿٓٝع١ تًو. ٚشٖب 

ايصٜٔ اغتؿٗسٚا َع٘ ٚغأٍ ايٛفس ساضؽ املكرب٠ . ايٛفس اىل املٛقع ايصٟ زفٔ فٝ٘ ايفهٌٝ بٛعُط َع ضفاق٘ 

عٔ قرب ايؿٗٝس ٚنإ ٖصا اؿاضؽ ٜعًِ بكك١ قطع ضأؽ ايفهٌٝ ١ٜٖٛٚ َٔ قطعٗا. فهإ دٛاب٘ إٕ 

دػسٙ َٔ زٕٚ ضأؽ َسفٕٛ ٖٓاى َؿريا إىل َهإ ايكرب أَا ضأغ٘، "فاغأيٛا" عٓٗا ضفٝكهِ ٖصا فٗٛ 

ٍٛ ايكس١َ ٚسطاد١ املٛقف ٭ٕ ضفٝكِٗ نإ أسس نباض ايصٟ قطعٗا ٚغًُٗا يًطًٝإ. فكعل ايٛفس هل

املػ٪ٚيني عه١َٛ بطق١. ٚاقرتب اسس اعها٤ ايٛفس َٔ اؿاضؽ قا٫ٚ اثٓا٤ٙ عٔ تٛدٝ٘ ت١ُٗ قطع ايطأؽ 

اىل شيو املػ٪ٍٚ قا٬٥ ي٘: إٕ ايطدٌ ايصٟ اتُٗت٘ ميهٔ إ ٜتسخٌ يس٣ اؿه١َٛ ٜٚفكًو َٔ عًُو 

ْ٘ ٫ تٛدس ٚظٝف١ أز٢ْ َٔ ٚظٝف١ ساضؽ َكرب٠ "غفري دبا١ْ"، فاظزاز اسطاز نشاضؽ فهإ ضزٙ ٫ أبايٞ ٭

َاعذبٛا بؿذاع١ ٚقطاس١ ٖصا ايطدٌ ايصٟ أب٢ عًٝ٘ نُريٙ ايٛطين إ٫ إ ٜفهح ٖصا  ايٛفس ٚيهٓ٘

 ايكسِٜ ايعٌُٝ.ٜٚٓطبل ع٢ً َٛقف ٚٚنع قاطع ضأؽ ايفهٌٝ بٛعُط قٍٛ ايؿاعط ايعطبٞ 

 ٝك١ .. ٚإٕ خاهلا ؽف٢ ع٢ً ايٓاؽ تعًَُِٚٗا تهٔ عٓس اَط٨ َٔ خً

فكس نؿف اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يف ايسْٝا عٌُ ٖصا ايطدٌ ايؿٓٝع نس دجُإ بطٌ ٚؾٗٝس ٚطين نطاؽ 

 سٝات٘ يكتاٍ عسٚ اهلل ٚايسٜٔ ٚايٛطٔ ضافها نٌ اغطا٤ات اٜطايٝا املاز١ٜ ٚتٗسٜساتٗا املػتُط٠ ي٘ بايكتٌ

ّ ببٓا٤ ْكب تصناضٟ 6188ايبطٌ ايٛطين فكس قاَت يف قٝف غ١ٓ بٓػاظٟ ؾٗاز ٖصا  أٖايٞ ٚتكسٜطا َٔ

ي٘ يف املهإ ْفػ٘ ايصٟ عًّل فٝ٘ ضأغ٘ ٖٚٛ َٝسإ ايربن١ ٚتػُٝت٘ بامس٘ َٝسإ ايفهٌٝ بٛعُط بعس إ 

 ( 6)  ُسطّ َٓ٘ غٓني ط١ًٜٛ.
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 . 13, 11 م. عٔ بعض ضداٍ عُط املدتاض  ؾ٤ٞ–قُس عبس ايػ٬ّ ايؿًُاْٞ (. 6)  
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 خاتمة 
يًٝبٝا إٔ ا٭بطاٍ ِٖ ضداٍ ٜهشٕٛ َٔ أدٌ قهاٜا , ٚضغِ  اإلٜطايٞأثبت ايًٝبٕٝٛ خ٬ٍ فرتات ايػعٚ 

اييت أعتكست إٔ غعٚ يٝبٝا  اإلٜطاي١ٝفاضم ايعس٠ ٚايعتاز فكس يكٔ اجملاٖسٕٚ زضٚغًا   يف ايكتاٍ يًكٛات 

 ٚا٫غتٓتاداتئ ٜػتػطم ٚقتًا ط٬ًٜٛ ٚميهٔ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح إ ْكٌ إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر 

ايعا١َ اييت ميهٔ إٔ تهٕٛ مس١ تاضخي١ٝ متجٌ ايعطٚف اييت َطت بٗا يٝبٝا يف َٛاد١ٗ ايػعٚ ايصٟ 

ع٢ً َس٣ أنجط َٔ عؿطٜٔ عاًَا ناْت عذع عٔ ايػٝطط٠ ع٢ً ناٌَ ايرتاب ايًٝيب ٚحتكٝل أٖساف١ 

ٚقس ناْت ٖٓاى عسٜس ا٭غباب  ٤قٛافٌ ايؿٗسا٤ ايػ١ُ ايباضظ٠ ٚشيو بؿٗاز٠ ا٭عسا٤ قبٌ ا٭قسقا

  -اييت ؾهًت ٖصا ايٓكط ٚاظٗطت خٛامت ٖصٙ ايسضاغ١ :

ٚا٭ميإ بإٔ ْكط اهلل قطٜب زٚض نبري يف دٗاز ايًٝبٝني ٚصتاسِٗ يف  اإلغ١َٝ٬نإ يًعكٝس٠  .1

أغتطاع ايًٝبٕٝٛ ايكُٛز اَاّ  ا٫دتُاع١ٝ, ضغِ فٛاضم ايػ٬ح ٚايفٛاضم  اإلٜطايَٞكا١َٚ ايػعٚ 

ٚشيو َٔ َٓطًل إٔ  اإلغ٬ّبػبب تأثري ايعكٝس٠ ٚاييت نإ دٖٛطٖا  اإلٜطاي١ٝدشافٌ ادتٝٛف 

ضبا ع٢ً ايكًٝب١ٝ اييت َا فت٦ت تؿٓٗا أٚ ا٫غتعُاض١ٜيًٗذ١ُ  اغتُطاض َاٖٞ ا٭ اإلٜطاي١ٝاذت١ًُ 

, شيو إٔ أٟ أْػإ ع٢ً  بٝنييٛطين ٖٛ اآلخط ٚضا٤ دٗاز ايًٝنُا نإ ايسافع ا اإلغ٬َٞايعامل 

ٚد٘ ا٭ضض يسٜ٘ ايسافع ايصٟ جيعً٘ ٜٗب ذتُا١ٜ ا٭ضانٞ اييت ٜكِٝ عًٝٗا ٚايسفاع عٔ ؾهٌ 

 ست٢ يٛ نإ ٜعٝـ يف ايباز١ٜ أٚ يف ايكشطا٤ أٚ ست٢ ع٢ً ادتباٍ .  ااٖحيٝاذتٝا٠ اييت 

إٔ يٝبٝا دع٤ َٔ ا٭ضانٞ  –ٖٚٞ َٛنٛع ٖصٙ ايسضاغ١  –اإلٜطايٞانست املطس١ً ا٭ٚىل َٔ ايػعٚ  .2

ايعطب١ٝ ٚخري زيٌٝ ع٢ً شيو َا أٚضزْاٙ َٔ املس ايكَٛٞ ٚايصٟ دا٤ َٔ شتتًف ا٭قطاض اجملاٚض٠ 

كاز٠ ٚاجملاٖسٕٚ َٔ ا٭قطاض اجملاٚض٠ نُا إٔ ايتهأَ ا٭غ٬َٞ قس أز٣ نصيو َؿاضن١ بعض اي

إىل َػا١ُٖ عٓاقط إغ١َٝ٬ َٔ ايؿطم ٚايػطب يف َكا١َٚ ايػعٚ ا٭ٜطايٞ يًٝبٝا باملاٍ ٚايػ٬ح 

 فًكس أضغًت َػاُٖات ٖا١َ َٔ املػًُني ٚغريِٖ . 

اب ايتدًف ايصٟ أساط بٗصا ايكطط يًٝبٝا نإ غببًا َٔ أغب اإلٜطايٞأثبتت ا٭سساخ إٔ ايػعٚ  .3

 ايعطبٞ . 

مل ٜهٔ أغًٛب سهِ ا٭ٜطايٝني يًٝبٝا أغًٛبًا سهاضًٜا بٌ أتبع أغًٛب ا٭باز٠ ٚارتساع ٚغطم  .4

ا٭ٜطايٕٝٛ ا٭ضانٞ ايًٝب١ٝ ْٚٗبٗا بسٕٚ أٟ سل ٚخري َجاٍ ع٢ً شيو ْٗب اآلثاض ٚغريٖا َٔ ثطٚات 

 ٖصٙ ايب٬ز . 

١ تبؿري١ٜ عٓٝف١ يف َٛاد١ٗ ا٭غ٬ّ سٝح أْتؿطت ايهٓا٥ؼ ٖٚسَت بسأ املػتعُط ا٭ٜطايٞ محً .5

املػادس ٚنإ شيو غببًا يف ٖذط٠ ا٭ف ايًٝبٝني عٔ أضنِٗ إىل ايكشطا٤ مبا ميهٔ إٔ ٜكاٍ َع٘ 

 إٔ ا٭غتعُاضا٭ٜطايٞ تػبب يف خطاب املسٕ ٚزَطٖا . 
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 يجا١ْٝ بعس إ نإ غٝسًا يف ايب٬ز تػبب ا٭غتعُاضا٭ٜطايٞ يف إ جيعٌ ايًٝيب َٛاطًٓا َٔ ايسضد١ ا .6

ظٗط متػو ايًٝبٝني باملباز٨ ٚانشًا ٚدًًٝا ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايعٚاٜا ايكٛف١ٝ اييت أْتؿطت يف شتتًف  .7

 أضدا٤ ايب٬ز قبٌ ايػعٚ ا٭ٜطايٞ ضغِ َا أؾطْا إيٝ٘ َٔ تسَري يسٚض ايعباز٠ ٚايعًِ ايسٜين 

َٔ ايٛقاض ٚايتسٜٔ ٖٚصا أثط تأثريًا إجيابًٝا ع٢ً نإ َععِ قاز٠ ازٚاض اجملاٖسٜٔ ع٢ً قسض نبري  .8

 تٓعِٝ اجملاٖسٜٔ ٚفل ايتدطٝط ا٭غرتاتٝذٞ ايصٟ نإ ٜهع٘ ٖٛ٭ ايكاز٠ . 

نإ يطبٝع١ املٓاطل يف ؾطم يٝبٝا ايسٚض ايباضظ يف حتكٝل ايعسٜس َٔ ا٭ْتكاضات ٚقس متجًت تًو  .9

ط اييت ناْت ايكٛات ا٭ٜطاي١ٝ جتٌٗ ايطبٝع١ يف ٚدٛز ادتباٍ ٚايػابات نُٓطك١ ادتبٌ ا٭خه

  طبٝعتٗا مما غاعس اجملاٖسٜٔ ع٢ً ايػٝطط٠ ايها١ًَ ع٢ً ناف١ املٓاطل ادتب١ًٝ . 

ثبت َٔ خ٬ٍ زتُٛع١ املعاضى اييت مت عطنٗا ٚاييت تعترب َٔ أِٖ ايٓعاعات يف َسٕ ؾطم يٝبٝا إ  .11

 ايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ تعترب عٓكطًا ٖاًَا يف صتاح تًو املعاضى .  

َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ا٫غتٓتاز ميهٔ ايكٍٛ إ أْفكاٍ املكًش١ ايرتن١ٝ عٔ املكًش١ ايعطب١ٝ سني 

ٚقعت تطنٝا َعاٖس٠ ايكًح َع أٜطايٝا ٚختًت مبٛدبٗا عٔ َػ٦ٛيٝتٗا ٚتطنت ايًٝبٝني ٜٛادٕٗٛ 

 املكري مبفطزِٖ يف َٛاد١ٗ ايػعٚ ا٭ٜطايٞ ايػاؾِ . 

حيفغ عٗٛزٙ ٚخري زيٌٝ ع٢ً شيو غٝاغ١  ك٠ٛ ٚايكسض٠ ٫إ أٟ ْعاّ أغتعُاضٟ مبذطز إٔ ميتًو اي

ٚايعٗٛز ايػابك١ ٚناْت يػ١ ايك٠ٛ  با٫تفاقٝات يٝبٝا فًِ تتعٗس سه١َٛ َٛغٛيٝين إٜطايٝا يف

ٚأغتدساّ ايػ٬ح ٖٞ ايًػ١ اييت تعاٌَ ب٘ احملتٌ نس ؾعب مل تهٔ ي٘ َٔ ا٭َهاْٝات َا نإ 

 يعسٚٙ . 

ٚخري َجاٍ ع٢ً شيو إزخاٍ ايسباب١ يًُط٠ ا٭ٚىل إىل ايكشطا٤ ايًٝب١ٝ ٚأغتدساّ ايطا٥طات يف قكف 

املسٕ ايػاس١ًٝ ٚاَانٔ مجع امل٪ٕ ٚايعتاز يكس ناْت أؾهاٍ ا٭نطٗاز ٚايتعصٜب ا٭ٜطايٞ 

ُٔ يًؿعب ايًٝيب نجري٠ َٚتٓٛع١ , ٚضمبا مل ًٜذأ هلا أٟ أغتعُاض آخط فكس قاَٛا بأعساَا٭٭ف

 اجملاٖسٜٔ أعساًَا مجاعًٝا نُا أعسَٛا ايٓػا٤ أَاّ ا٭طفاٍ ٭ضٖابِٗ . 

يكس ناْت إٜطايٝا ٚضا٤ تفطٜؼ يٝبٝا َٔ َععِ غهاْٗا بعس إ سطُت ا٭غتكطاض ايٓفػٞ هلِ 

ٚنإ ٖسفٗا ايط٥ٝػٞ ٖٛ خًل ْٛع َٔ عسّ ا٭غتكطاضٚأغتدساّ ؾت٢ اْٛاع ٚقٓٛف ا٭ضٖاب 

 عتسا٤ ع٢ً اذتطَات . ٭ٚانايكتٌ ٚايػذٔ ٚايتذٜٛع 

ني ناْٛا غسًا َٓٝعًا فكس زسطٚا ايكٛات ايػاظ١ٜ زفاعًا عٔ ؾطف ٚنطا١َ ٖصا ايٛطٔ ٝيهٔ ايًٝب

يكس حتككت يف ٖٛ٭ اجملاٖسٕٚ َٛقفات ايكٝاز٠ يف  ايصٟ ٜػتشل إٔ تكسّ ايتهشٝات َٔ أدً٘

املٝسإ ضغِ اِْٗ مل ٜسخًٛا يف أنازميٝات عػهط١ٜ فكس نإ يتدطٝطِٗ ايعػهطٟ أبًؼ ا٭ثط 

يف تهبٝس ايكٛات ايػاظ١ٜ خػا٥ط فازس١ ٖٚصا َا مت شنطٙ َت خ٬ٍ أغتعطاض بعض َٔ ايكٝازات 

 ايػعٚ ا٭ٜطايٞ .  اييت ٫تعاٍ يف شانط٠ تاضٜذ ادتٗاز ايًٝيب نس
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يكس نإ ايػٝس أمحس ايؿطٜف ضَعًا قازقًا يًذٗاز اذتل ٚضد٬ً بصٍ نٌ اَهاْٝات٘ ٚدٗٛزٙ َٔ 

ا٥ً٘ إىل أدٌ ايكه١ٝ ايٛط١ٝٓ فًِ تٓكطع دٗٛزٙ ادتٗاز١ٜ نس ا٭ٜطايٝني ٖٚٛ بارتاضز ٚمل تٓكطع ضغ

ٗذ٘ َععِ ايكٝازات ايًٝب١ٝ ايصٜٔ خانٛا غُاض أظضِٖ  نصيو قاض ع٢ً ْ َٔ يٝؿس اجملاٖسٜٔ

 ادتٗاز نس املػتعُط . 
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 نتائج البحث
 

 َٔ أِٖ ْتا٥ر ٖصا ايبشح أْ٘ تططم إىل ايعسٜس َٔ ا٭سساخ اييت َطت بٗا يٝبٝا خ٬ٍ ايفرت٠ َٔ 

 ّ ٖصٙ ايفرت٠ اييت متٝعت باضتفاع ايطٚح ايٛط١ٝٓ يٝؼ يف يٝبٝا فشػب بٌ يف  1918إىل  1911

 شتتًف َٓاطل ايٛطٔ ايعطبٞ اييت ناْت فرت٠ ا٫غتعُاض ا٭ٚضبٞ هلا َتكاضب١ ا٭َط ايصٟ ْتر عٓ٘ 

 ايصٟ َٝع ع٬قات تًو ايسٍٚ تعإٚ غري َػبٛم يف ناف١ اجملا٫ت ٫غُٝا اجملاٍ ايعػهطٟ

  -أُٖٗا : ا١َ ٚيعٌَٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح أغتكط٥ت ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر اهل

   يًٛطٔ ايعطبٞ  ا٫غتعُاض١ٜ*. ايعطٚف ايسٚي١ٝ اييت أزت إىل ٖصا ايػعٚ ٚاملتُج١ً يف ايٓعط٠ 

 امل٪متطات اييت عكست قبٌ ا٫ست٬ٍ ٚاييت نإ هلا  بػبب َا حيتٟٛ عًٝ٘ َٔ خريات نصيو     

 .نبري يف است٬ٍ إٜطايٝا يًٝبٝا  زٚض    

    ٚخاق١ –*. ٚسس٠ ايرتاب ايًٝيب ناْت أَطًا غري قابٌ يًٓكاف بسيٌٝ إٔ سطن١ ادتٗاز يف يٝبٝا 

 ْٛاسٞ يٝبٝا فٓذس َج٬ً َٓانًني  َٔ َٓاطل  مجعت َٓانًني َٔ ناف١  يف ايفرت٠ املصنٛض٠    

 اطل ؾطم يٝبٝا. ٚقط٣ غطب يٝبٝا مل تهتب هلِ ايؿٗاز٠ ا٫ يف َٓ    

 ٫ً ناْت َعاضى*. ايتُػو اذتكٝكٞ مبباز٨ ايسٜٔ اإلغ٬َٞ ا٭َط ايصٟ خًل َٔ أٚي٦و ايطداٍ أبطا

 ادتٗاز تؿٗس عًِٝٗ ناْت ايتهش١ٝ ٚاإلٜجاض َٔ أمشٌ قفاتِٗ اييت أعرتف بٗا ست٢ ايعسٚ . 

 ٍ ا٭ٚضب١ٝ فٗٞ سًك١ *. املٛقع ادتػطايف ايصٟ تتُٝع ب٘ يٝبٝا ٖٛ َٔ دعًٗا ٖسفًا ٭غًب ايسٚ

 ايجطٚات املعس١ْٝ ٚايعضاع١ٝ املٛدٛز٠ بٗا . بني أٚضٚبا ٚأفطٜكٝا إناف١ إىل  ايٛقٌ    

 *. اغتٗذإ ناف١ ايسٍٚ اإلغ١َٝ٬ يًػعٚ اإلٜطايٞ يًٝبٝا نإ ي٘ ا٭ثط ايعُٝل يف بح ضٚح ايتكسٟ 

 ٚعسّ ايطنٛر يًُشتٌ .     

 يت أتبعتٗا إٜطايٝا يف بسا١ٜ ايػعٚ ٚاملتُج١ً يف إضغاٍ ايبعجات اي *. ايػٝاغ١ ا٫غتعُاض١ٜ املُٓٗذ٘

 َٓٗا ذته١َٛ اإلٜطاي١ٝ يف نٝف١ٝ ايػٝطط٠ ع٢ً يٝبٝا .  يػطض مجع املعًَٛات اييت قس تػتفٝس     
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 *. ايسٚض ايباضظ يًشطن١ ايػٓٛغ١ٝ ٚايصٟ متجٌ يف ؾدك١ٝ املٓانٌ أمحس ايؿطٜف ايصٟ أغتطاع 

  ارتطط اييت نإ هلا ايسٚض ايهبري يف تهبٝس ايعسٚ  ٗت٘ ايػعٚ ٚشيو بٛنع مل ايؿٌُ َٚٛاد    

  أبًؼ ارتػا٥ط .     

 *. ايتفاف اجملاٖسٜٔ سٍٛ أسس ضَٛظ يٝبٝا ٖٚٛ عُط املدتاض ايصٟ أغتطاع تٛسٝس نًُتِٗ ٚمل 

 ضفهٛا شيو . ٚشيو بإٔ طًبٛا املفاٚنات ا٫  إٔ قاز٠ اجملاٖسٜٔ  مشًِٗ ست٢ متهٓٛا َٔ ايهػط ع٢ً     

اإلٜطايٞ  ا٫غتعُاضفرت٠  ٝبٝا ا٭َط ايصٟ ٜسٍ ع٢ً إٔ *. ظٗٛض ضَٛظ دسٜس٠ يف شتتًف َٓاطل ؾطم ي

ناْت فرت٠ اغتٛدبت قٝاز٠ عػهط١ٜ يًُذاٖسٜٔ يف ناف١ املٓاطل ٖٚصا ا٭َط خًل ْٛع َٔ ايجك١ بني 

ع٢ً أٜسٟ اجملاٖسٜٔ يف ناف١ ناف١ اجملاٖسٜٔ ٚخري زيٌٝ ع٢ً شيو ا٫ْتكاضات املتعسز٠ اييت حتككت 

 ادتبٗات . 

 يبايؼ يف َٛاطٔ ايكتاٍ ْٚصنط َِٓٗ *. َٔ أِٖ ايٓتا٥ر أٜهًا بطٚظ زٚض املطأ٠ فكس نإ ا٭ثط ا

 فكس ناْت املطأ٠ ايًٝب١ٝ املُطن١ يًذطس٢  رتري اييت فكست ث٬ث١ َٔ أ٫ٚزٖا اجملاٖس٠ أّ ا    

 ايكتاٍ  . ايعٚز أٚ ا٭ب أٚ ا٭ر يف غاسات  ٚاييت تطبذ ايطعاّ ٚاييت حتافغ ع٢ً بٝتٗا يف غٝاب    

 يف ايفرت٠ املصنٛض٠ يٛس١ً ضا٥ع١ َٔ يٛسات  ٜطايٞاإليكس ضغِ نفاح ايًٝبٝني نس ايػعٚ      

  ايهفاح ايعطبٞ ٚضمبا تططم ٖصا ايبشح إىل فرت٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ أٚ دع٤ َعني َٔ َٓاطل يٝبٝا     

 يهٔ ا٭ِٖ َٔ نٌ شيو إٔ ضفض ا٫غتعُاض ٚضفض ايػٝطط٠ اإلٜطاي١ٝ نإ ٖادػًا ضاٚز     

 ايًٝبٝني مجٝعًا ا٭َط ايصٟ حتكل هلِ ب٘ ايٓكط يف ايٓٗا١ٜ .     
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 التوصيات 
  -ًٜٞ : َأَ أِٖ ايتٛقٝات اييت ْٛقٞ بٗا يف ختاّ ٖصا ايبشح 

 ٜتعًل حبطن١  *. جيب عًٝٓا إٔ ْصنط تًو ايؿدكٝات ٚإٔ خنًس شنطاِٖ ٚشيو بٓؿط نٌ َا

 ّ  .  1933ّ إىل 1911َط ايفرتات َٔ عاّ  ادتٗاز ايًٝيب نس ايػعٚ ا٭ٜطايٞ ع٢ً     

 *. اذتطم نٌ اذتطم ع٢ً ْؿط ايٛثا٥ل ٚاملسْٚات اييت تتعًل بفرت٠ ايبشح ٚخاق١ إشا 

 ناْت ممٓٛع١ َٔ ايٓؿط يف ظٌ ايٓعاّ ايػابل ٫غُٝا عًُٓا إٔ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايٛثا٥ل     

 ادتٗاز ايًٝيب . ٜتعًل باذتطن١ ايػٓٛغ١ٝ ٚزٚضٖا ايباضظ يف سطن١  فُٝا    

 *. إقا١َ امل٪متطات ٚايٓسٚات ٚاملًتكٝات اييت تًدل ٖصٙ املطس١ً ْٚؿط املطٜٛات اييت 

 ختسّ ايتعطٜف بتًو ايفرت٠ .     

 *. ايتٛاقٌ اذتكٝكٞ َع املطانع اييت تٗتِ بفرت٠ ادتٗاز ايًٝيب ٚاذتطم ع٢ً أْؿا٤ فطٚع 

  يتًو املطانع يف ناف١ َٓاطل ٚقط٣ يٝبٝا .    

 اييت ٜتِ فٝٗا يكا٤ شِٜٚٗ ٚتكسٜط نٌ  ا٫ستفايٝات*. تهطِٜ ؾٗسا٤ تًو املعاضى ٚشيو بإقا١َ 

 أٚي٦و ايؿٗسا٤     

 *. تٛثٝل ايًكا٤ات اهلا١َ اييت أدطٜت َع بعض ؾٗٛز ايعٝإ ايصٜٔ سهطٚا َععِ تًو 

 سساخ ايطدٛع إيٝ٘ يف أٟ ٚقت ا٭َط ايصٟ جيعٌ ا٭املعاضى ست٢ ٜهٕٛ أضؾٝفًا ْػتطٝع     

 أنجط َكساق١ٝ .     

 *. ا٫ٖتُاّ بايؿعط ايؿعيب ٚشيو ٭ْ٘ أنرب َكسض ٜٛثل  يتًو ا٭سساخ فُععِ اجملاٖسٜٔ 

 َٔ ايتعًِٝ ٚناْت ضٚاٜتِٗ يًؿعط حتهٞ أعٛاًَا  يف تًو ايفرت٠ ناْٛا ع٢ً قسض بػٝط     

 غين بهٌ إٔ املٛضٚخ ايؿعيب يًرتاخ ايًٝيب ٖٓا  خيف٢ عًٝٓا  ٫ٚ نفاسِٗ نس ا٭ٜطايٝنئَ    

 أْٛاع ايؿعط ٚيف مجٝع َطاسٌ ايهفاح ٚايتهش١ٝ .     

 *. ختكٝل قشف ٚدطا٥س ع٢ً ا٭قٌ ؾٗط١ٜ ختتل بادتاْب ايتاضخيٞ ع٢ً غطاض زت١ً 

 ايبشٛخ ايتاضخي١ٝ ٚزت١ً ايؿٗٝس     

 *. تؿذٝع ايبشح ٚايسضاغ١ يف ناف١ ايتدككات ٚخاق١ ايبشح ايتاضخيٞ ٚعسّ تعٜٚط 

 اذتكا٥ل ٚتػذٌٝ نٌ ؾ٧ بهٌ ؾفاف١ٝ ست٢ ْػتطٝع ض١ٜ٩ تاضٜذ ب٬زْا بعني اذتكٝك١  .      

 ٜتعًل  ايرتنٝع ع٢ً فرتات ظ١َٝٓ يف تاضٜذ ادتٗاز ايًٝيب مل تسضؽ بؿهٌ َفكٌ ٫غُٝا َا*.

 تتٛفط َعًَٛات ناف١ٝ عًِٝٗ ٚامنا َععِ املعًَٛات َتٛاتط٠  ببعض ايؿدكٝات ادتٗاز١ٜ اييت ٫   
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 بايطٚا١ٜ ايؿف١ٜٛ اييت ختتًف حبػب ايٓاقٌ هلا , نصيو ايسٚض اذتكٝكٞ يًشطن١ ايػٓٛغ١ٝ   

   ايٕٝٛ ٚاملتُجٌ يف ايسٚض ايسٜين َٔ خ٬ٍ ايعٚاٜا اييت اْتؿطت يف مجٝع بكاع يٝبٝا ٚساٍٚ ا٭ٜط  

ايكها٤ عًٝٗا ٚستاضبتٗا فكس نإ يتأثري ٖصٙ اذتطن١ ا٭ثط ايبايؼ ٚنإ تعًُٝٗا ٜطتهع بؿهٌ   

 ع٢ً ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ٚخري َجاٍ ع٢ً شيو إٔ َععِ اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ خانٛا اذتطٚب نس إٜطايٝا ناٌَ 

 ا ايؿعب . ناْٛا َٔ مح١ً ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً ايتُػو ٚاذتفاظ يس٣ ٖص  

 

 

 

 

 ٚأخريًا أغ٦ٌ اهلل ايتٛفٝل ٚايػساز
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 راجعـــــقائمة المصادر و الم

 ...   .المصادر

 ايكطإٓ ايهطِٜ (1)

ايػًطإ عبسا حلُٝس ايجاْٞ، َصنطاتٞ ايػٝاغ١ٝ، تكسِٜ ٚتطمج١ ز. ذلُس حطب ، زاض  (2)

 ّ.1991ٖـ/1412ايكًِ، ايطبع١ ايجايج١ 

 طربم . -15/44املكطحٞ غعٝس ذلُٛز , َكاب١ً ع٢ً ؾطٜط ضقِ  (3)

ببٓػاظٟ , َطنع دٗاز ايًٝبٝني , ؾعب١  13/75, َكاب١ً ع٢ً ؾطٜط ضقِ  غًُٝإ اجملطٜػٞ (4)

 ايطٚا١ٜ ايؿف١ٜٛ .

زض١ْ , َطنع زضاغ١ دٗاز  14/429عبس ايكازض بٛبهط عًٞ يٝاؽ , َكاب١ً ع٢ً ؾطٜط  (5)

 ايًٝبٝني , زض١ْ .

 زض١ْ , َطنع اجلٗاز . 84/ 14فطج أذلُس املٓصٛضٟ , َكاب١ً ع٢ً ؾطٜط ضقِ  (6)

 ، تعطٜب ذلُس األغط٢  1948خ١ يف َؤض 9ًٝبٝني ، ؾعب١ ايٛثا٥ل ، ايٛثٝك١ ضقِ َطنع دٗاز اي (7)

 .....المراجع

 أبٛ ايكاغِ ايباضْٚٞ ،حٝا٠ غًُٝإ ايباضْٚٞ , (8)

(، بريٚت ،املطبع١  1911- 1882أمحس صسقٞ ايسداْٞ ,  يٝبٝا قبٌٝ األحتالٍ األٜطايٞ ) (9)

 1971ايف١ٝٓ احلسٜج١ 

 ّ .1982ٍٛ ايتاضٜذ ايعجُاْٞ ،  بريٚت ، زاض ايؿطٚم أمحس عبس ايطحِٝ َصطف٢,  اص (14)
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اجلٓطاٍ ضٚز يفٛ غطاغٝاْٞ, بطق١ اهلاز١٥، ، تطمج١ ابطاِٖٝ غامل بٔ عاَط ، زاض َهتب١  (11)

 ّ.1984،ايطبع١ ايجايج١ ، ٜٓاٜط  االْسيؼ

       مل ٜٓؿط . َٛدٛز مبطنع املدطٛطات ايتاضخي١ٝ  ، احلطب ايًٝب١ٝ األٜطاي١ٝ، عُاز غامن   (12)

 )َطنع اجلٗاز(

 ّ . 1974ايطاٖط أمحس ايعاٟٚ , ٚال١ٜ ططابًؼ ايػطب  ، بريٚت ،زاض ايفتح  (13)

اًََٝٝٛٛضٟ ، ايطحاي١ ٚاملػتهؿف اجلػطايف يف يٝبٝا ، ت خًٝف١ ايتًٝػٞ ، ططابًؼ ،  (14)

 . 1971َطبع١ ايفطداْٞ ، 

، ططابًؼ يٝبٝا ،  ا ايؿتٟٝٛ ، َٓصٛض عُط ،  ايػعٚ األٜطايٞ يًٝبٝا ، َهتب١ ايفطداْٞ  (15)

 .1974ايطبع١ األٚىل 

َٓصٛض عُط , زاض ايفطداْٞ , ططابًؼ , ، . طمج١.َع األٜطايٝني يف حطب ططابًؼ , ت،آضغٞ  (16)

 . 1972ط األٚىل  يٝبٝا , 

 .  1976أدعا٤ , َصط  3اَني غعٝس , ايسٚي١ ايعطب١ٝ املتخس٠ ,  (17)

,  يٝبٝا أضض املٝعاز ، ، تطمج١ عبس ايطمحٔ ايعذًٝٞ ، : َطنع زضاغ١ دٗاز  باٚيٛ َايتٝعٟ (18)

 1979ايًٝبٝني ضس ايػعٚ االٜطايٞ . ططابًؼ 

 ّ    1974دٕٛ ضميٕٛ ، َٔ زاخٌ َعػهطات اجلٗاز ، ت ذلُس عبس ايهطِٜ ايٛايف ،ططابًؼ  (19)

١ ذلُس عًٞ بٛزض٠ دطاْت ٖٚاضٚيس متربٕ اٚضٚبا يف ايكطْني ايتاغع عؿط ٚايعؿطٜٔ ، ،تطمج (24)

 ّ 1967ٚيٜٛؼ أغهٓسض ، َطابع ؾذٌ ايعطب , ايكاٖط٠ ، 

 1911دٝٛيٝيت , دٝٛفاْٞ , َصنطات دٝٛيٝيت " األغطاض ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ حلطب يٝبٝا  (21)

 ّ  1976ّ ت, خًٝف١ ايتًٝػٞ , ططابًؼ  1912-
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 حػني قابصكاٍ , زٚض َصطف٢ نُاٍ يف حطب ططابًؼ ايػطب .  (22)

، زاض ايجكاف١  3ّ، ط1931-1911ّتًٝػٞ َعذِ َعاضى اجلٗاز يف يٝبٝا خًٝف١ ذلُس اي (23)

1973.ّ 

عاٜض بٔ حعاّ ايٛضقٞ، حطٚب ايبًكإ ٚاحلطن١ ايعطب١ٝ يف املؿطم ايعطبٞ ايعجُاْٞ، ْؿطت٘  (24)

 ّ.1996داَع١ اّ ايكط٣ط

, َطنع  1931- 1911ضفعت عبس ايععٜع ٚآخط , تاضٜذ اجلٗاز ايًٝيب ضس ايػعٚ األٜطايٞ  (25)

 اضاض٠ ايعطب١ٝ , ايكاٖط٠احل

  اجلٗاز , َطادع١ , ذلُس األغط٢  ضَاضإ ؾٝؿٔ , ايتكاضٜط ايعػهط١ٜ ايرتن١ٝ حٍٛ َعاضى (26)

 . 1983,  4دل١ً ايؿٗٝس , ايعسز  

 ّ .1983غعٝس عبسا يطمحٔ، ايعالقات ايًٝب١ٝ ايتؿاز١ٜ ،َطنع زضاغات اجلٗاز  (27)

, َكاٍ يعبس املٛىل احلطٜط , صاحل بٛعطقٛب , ٚضٚاٜت٘ عٔ َٓع١ُ تؿهٝالتٞ رلصٛص١  (28)

 1979دل١ً ايبخٛخ ايتاضخي١ٝ ايعسز األٍٚ غ١ٓ 

 1974ّصالح ايعكاز , يٝبٝا املعاصط٠ ، بريٚت ، املطبع١ ايف١ٝٓ احلسٜج١ ،  (29)

َطنع دٗاز ايًٝبٝني  1931.  1867عكٌٝ ايربباض , ٚأخطٕٚ , عُط املدتاض ْؿأت٘ ٚدٗازٙ " (34)

1981  ّ 

ايتْٛػ١ٝ ٚايػٝاغ١ ايعجُا١ْٝ ، ، تعطٜب . عبس اجلًٌٝ ايتُُٝٞ  عبس ايطمحٔ تؿا٥ذٞ, املػأي١ (31)

   ..1973،تْٛؼ ،زاض ايهتب ايؿطق١ٝ 

عبسايطمحٔ ععاّ , نفاح ايؿعب ايًٝيب يف غبٌٝ حطٜت٘، ، تطمج١ عُاز غامن )رلطٛط١  (32)

 ذلفٛظ١ مبطنع اجلٗاز(.
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ايػٓٛغ١ٝ ، َطبع١ زاض  عبس ايكازض بٔ عبس املايو بٔ عًٞ ايفٛا٥س اجل١ًًٝ يف تاضٜذ ايعا١ً٥ (33)

 1956اجلعا٥ط ايعطب١ٝ ، زَؿل ، عاّ 

 ّ .1911عبس ايطاظم َٓاع , دصٚض ايٓاضاٍ ايعطبٞ يف يٝبٝا , ططابًؼ : َهتب١ ايفهط ,  (34)

 1979ّعبس املٛىل احلطٜط ،َٓع١ُ تؿهٝالت رلصٛص١ ،َطنع ايسضاغات عاّ  (35)

س ايتػًٌ األٜطايٞ إىل يٝبٝا عكٌٝ ايربباض ،  َصطف ضَٚا ٚايػًطات ايعجُا١ْٝ يف ايٛقٛف ض (36)

 .1982، دل١ً ايبخٛخ ايتاضخي١ٝ ، ايػ١ٓ ايطابع١ ، ايعسز ايجاْٞ ،  1912- 1911

  1973داْٞ , ططابًؼ  اتٞ , ؾدصٝات يف ايعٌ , َطبع١ ايفط عًٞ املصط (37)

ع٢ً ذلُس ايصاّلبٞ , صفخات َٔ تاضٜذ يٝبٝا االغالَٞ، ، زاض ايبٝاضم عُإ، ايطبع١  (38)

 .1998ـ/1418ٖاالٚىل 

 ، غًػ١ً ابطاٍ اجلٗاز ٚايػٝاغ١ يف يٝبٝا . عُط املدتاض، ، ذلُس ايطٝب االؾٗب  (39)

ّ زضاغات يف حطن١ اجلٗاز ايًٝيب، 1931ّ اىل 1862عُط املدتاض ْؿأت٘ ٚدٗازٙ َٔ  (44)

اعُاٍ ايٓس٠ٚ ايع١ًُٝ اييت عكسٖا َطنع زضاغ١ دٗاز ايًٝبٝني ضس ايػعٚ االٜطايٞ مبٓاغب١ 

غتؿٗاز عُط املدتاض، اؾطاف ايسنتٛض عكٌٝ ذلُس ايربباض، ن١ًٝ ايصنط٣ اخلُػني ال

 داَع١ قاضْٜٛؼ . -اآلزاب ٚايرتب١ٝ

 . َطنع دٗاز ايًٝبٝني . طمج١ناٚضٚ, يٝبٝا أثٓا٤ ايعٗس ايعجُاْٞ ايجاْٞ ، ت فطْؿٝػهٛ (41)

، تعطٜب: ٖٚيب ايبٛضٟ  1912-1911جلريٟ، احلطب ايًٝب١ٝ األٜطاي١ٝ  فطاْؿٝػهٛا َا (42)

 .1984ططابًؼ ، ايساض ايعطب١ٝ ، 

قسٚض٠ , ظا١ٖٝ ,   تاضٜذ ايعطب احلسٜح , زاض ايٓٗاض١ ايعطب١ٝ , بريٚت , يبٓإ , ط. ايجا١ْٝ  (43)

1975 
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بًٝبٝا أثٓا٤ ايعٗس األٜطايٞ ، تْٛؼ ايساض  االقتصاز١ٜذلُس ايؿطنػٞ , حملات عٔ األٚضاع   (44)

  1971ايعطب١ٝ يًهتاب 

 ّ 1991ٖـ/1411زَؿل ، طبع١ عاّ  صط ، َٓؿٛضات داَع١ذلُس عاَط , تاضٜذ يٝبٝا املعا (45)

 ذلُس عع٠ ، ْؿأ٠ احلطن١ ايعطب١ٝ احلسٜج١  (46)

 ، بطق١ ايعطب١ٝ أَؼ ٚايّٝٛ، َطبع١ اهلٛاضٟ ؾاضع ذلُس عًٞ مبصط.ٚأخطٕٚ ذلُس ايطٝب (47)

 احلٛي١ٝ األٚىل . ، ذلُس عٝػ٢ ،صفخات دلٗٛي١ َٔ تاضٜذ يٝبٝا ،داَع١ ايهٜٛت (48)

 ، َطنع دٗاز ايًٝبٝني ؾٝئ عٔ بعض ضداٍ عُط املدتاض–ايؿًُاْٞ ذلُس عبس ايػالّ  (49)

 . ّ.1981ذلُس اغس , ايططٜل اىل االغالّ، ، زاض ايعًِ يًُالٜني، بريٚت، ايطبع١ ايػابع١،  (54)

 .  1961, بسا١ٜ املأغا٠ أٚ ايتُٗٝس يآلحتالٍ ، بٓػاظٟ، املهتب١ األ١ًٖٝ ،  ٘ذلُس َصطف٢ باظاَ (51)

 ّ.1957يٝبٝا، َطبع١ االعتُاز ايكاٖط٠، عاّ ذلُس فؤاز، َٝالز زٚي١  (52)

 . 1951ذلُٛز ايؿٓٝطٞ , قاض١ٝ يٝبٝا ، ايكاٖط٠ ، َهتب١ ايٓٗاض١ ،  (53)

  ايًٝبٝنيَطنع دٗاز  َٓؿٛضاتدلاٖس. ذلُٛز اجلٗين  , َصنطات  (54)

احل١ًُ االٜطاي١ٝ ع٢ً يٝبٝا )زضاغ١ ٚثا٥ك١ٝ يف اغرتاتٝذ١ٝ االغتعُاض  ،ذلُٛز حػٔ,  (55)

 ١(،زاض ايطباع١ احلسٜج١.ٚايعالقات ايسٚيٝ

األٜطاي١ٝ ،، َكاٍ يف دل١ً ايؿٗٝس ، ايعسز ايطابع  ايًٝب١َٝصطف٢ حاَس, َكسَات احلطب  (56)

1983 .ّ 

, َٓؿٛضات َطنع اجلٗاز ايًٝيب ,  1912- 1911ايرتن١ٝ  ًٝب١ٝضح١َٛ , املكا١َٚ ايأ (57)

 ّ 1988ططابًؼ , 
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َطنع زضاغات دٗاز ايًٝبٝني َصطف٢ ٖٜٛسٟ، احلطن١ ايٛط١ٝٓ يف  ؾطم يٝبٝا، َٓؿٛضات  (58)

 1988ّضس ايػعٚ االٜطايٞ، طبع١ 

 ّ . 1974َفتاح ايػٝس ايؿطٜف . االغتعُاض األٜطايٞ يًٝبٝا ، ططابًؼ ، زاض ايٓؿط ايًٝب١ٝ  (59)

ت، عُاز حامت ، َطنع  1969حت٢ عاّ  19ٕ.أ بطٚؾني ، تاضٜذ يٝبٝا َٓص ْٗا١ٜ ايكطٕ  (64)

 دٗاز ايًٝبٝني ،ططابًؼ

   1983، ،بريٚت   1932 – 1911 اإلٜطايٞ يالحتال١ٍَ ايًٝب١ٝ ْس٣ عُط , املكاٚ (61)

 

 ت.....الدوريا

     1911  زٜػُرب  19,  46صخٝف١ ايبٝإ , أخباض احلطب بططابًؼ , ايعسز  (62)

 ّ، َٓؿٛضات َطنع زضاغ١ دٗاز ايًٝبٝني االٜطايٝني1984دل١ً ايؿٗٝس ، ايعسز اخلاَؼ،  (63)

–ايػ١ٓ ايػازغ١  _دل١ً ايبخٛخ ايتاضخي١ٝ  -ايؿفاتريَعطن١ اّ  –ٜٛغف غامل ايربغجٞ  (64)

   1985غ١ٓ  . ايعسز االٍٚ

   املدتاض محس املدتاض املٓفٞ , أدط٣ ايًكا٤ , ، زل٣ٛ االر املٗٓسؽ يكا٤ات َع حفٝس اجملاٖس ابٛ (65)

  1999نًٞ  أ . عبس ايعايٞ ايعٛ

بٓػاظٟ . بكًِ -ٟزل٣ٛ األر األغتاش: خًٌٝ عًٞ املػُاض حسٜح َع حفٝس اجملاٖس ابٛ (66)

  1999نًٞ  ايعٛ عذ١ًٝ ايباحح/ عبس ايعايٞ بٛ

  دل١ً ايؿٗٝس ايعسز ايطابع ، َطنع دٗاز ايًٝبٝني.ط بػين , )َكاٍ حطن١ ايصفٛف ( ،عُ. (67)

.  2442زل٣ٛ ادطٟ يف َطًع ؾٗط زٜػُرب  يكا٤ َع نطمي١ اجملاٖس : فاط١ُ ذلُس ابٛ (68)

 أدط٣ ايًكا٤ , أ َصطف٢ اهلأٜ
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نًٞ ْؿط يف عس٠ صخف ذل١ًٝ َٓٗا احلعاّ  عذ١ًٝ ايعٛ بٛ ٞعبس ايعايَكاٍ يًهاتب:  (69)

 ايتاغع عؿط َٔ ؾٗط غبتُرب  ْٚؿط يف أخباض بٓػاظٟ يف ْفؼ ايعاّ. 2445األخاضط عاّ 

 َطنع حبٛخ دٗاز ايًٝبٝني 2/16ؾطٜط ضقِ  (74)
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